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Dotychczasowe prace o Statucie ormiaskim.

Dwa pokolenia ludzkie zluzoway si od czasu, kiedy

niestrudzony zbieracz pamitek przeszoci naszej, Wójcicki,
ogosi po raz pierwszy (1843) nieznany przedtem w nauce

tekst Statutu Ormian lwowskich w zatwierdzeniu Zygmunta I

z r. 1519 ^ Nie by to wprawdzie oryginalny, autentyczny

tekst aciski, jaki w r. 1519 wyszed z kancelaryi królew-

skiej, jeno tómaczenie jego polskie, dokonane r. 1601 pod

powag urzdow starszyzny ormiaskiej, zaczerpnite z rko-

pisu Wartanowicza z r. 1658 2; ale ju i ten na ogó bardzo

wierny przekad pozwala wyrobi sobie dokadne wyobraenie

o charakterze i treci zabytku, nasuwa szereg doniosych py-

ta, które domagay si naukowego rozwizania.

W niespena dwadziecia lat potem (1862) ukazao si

wydanie autentycznego tekstu aciskiego, dokonane przez Bi-

schoffa^ na podstawie oryginalnego, pergaminowego przywi-

leju z r. 1519, przechowanego po dzi dzie w archiwum

* Wójcicki K. W/., Biblioteka staroytna pisarzy polskich I. 1843,

str. 31—137. Drugie wydanie polskiego tekstu statutu, ogoszone przez

Barcza, Rys dziejów ormiaskich, 1869, str. 205—261, nie ma wartoci

naukowej, por. Corp. iur. Pol. III. str. 415.

' Dzi w Bibl. Kurn., sygn. P. 42; opis rkopisu por. Corp. iur.

Pol. III. 411 n.

3 Bischoff F., Das alte Recht der Armenier in Lemberg, w Sitzber.

d. Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. Klasse t. 40, str. 258—302, take

w oeob. odb. 1862.

1**
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miejskiem Iwowskiem^; wydanie niedo staranne, zeszpecone

zwaszcza w kocowej czci licznymi bdami i opuszcze-

niami 2.

Zewntrznie — Statut ormiaski ujty jest w ksztat do-

kumentu zatwierdzajcego Zygmunta I, wydanego na sejmie

walnym piotrkowskim dnia 5 marca 1519 r., rozbitego, zwy-

kym podówczas obyczajem kancelaryjnym, na dwie czci,

z których pierwsza (tytu i narracya) umieszczona zostaa na

czele, druga (zatwierdzenie, wiadkowie i datacya) przy kocu
aktu. Z narracyi dowiadujemy si, jaka bya najblisza po-

budka samego zatwierdzenia. Oto midzy gmin ormiask
a wadzami miasta Lw^owa powsta by niedawno przedtem

spór co do stosowania przepisów prawa ormiaskiego w s-
dach mieszanych, z wójta miejskiego i starszyzny ormiaskiej

zoonych 3; odnone postanowienia statutu byy bowiem dotd
spisane w jzyku ormiaskim, i dlatego organem miejskim

niedostpne i niezrozumiae. Dla usunicia wtpliwoci przypo-

leci by tedy król przeoy owe przepisy na jzyk aciski,

a otrzymawszy dany tekst, zatwierdza go niniejszem, zmie-

niwszy i poprawiwszy tylko nieznacznie w niektórych artyku-

ach. W rodku pomidzy czci wstpn a kocow doku-

mentu potwierdzajcego umieszczony jest sam tekst zatwier-

dzonego statutu.

Skada si on tu z dwu, zewntrznym ukadem wyranie

od siebie wyodrbnionych czci. Pierwsza z nich, znacznie

krótsza, obejmuje dziesi artykuów nieliczbowanych, czciowo

^ Opis rkopisu por. Corp. iur. Pol. 111. str. 401.

* Z zestawienia powyszych dat okazuje si, ie Wójcicki uprzedzi

znacznie Bischoffa w zaznajomieniu naukowego wiata z niniejszym za-

bytkiem; jest to pewna niedokadno, krzywdzca zarówno Wójcickiego,

jak i nauk polsk, jeeli si twierdzi, jak n. p. Kutrzeba, Datastanagirk

Mechitara Gosza i Statut ormiaski z r. 1519, Kwart. Hist. 1908 str. 659,

jakoby >kwesty praw polskich Ormian zaj si pierwszy Ferdynand

Bischoffc.

» Por. Balzer, Sdownictwo ormiaskie w redniowiecznym Lwo-
wie 140 n.
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tylko pewnymi napisami (rubrykami) opatrzonych, zreszt za
tylko za pomoc sówka >item« poczonych; w nagówkach

dwu pierwszych artykuów podano, i wydane zostay przez

królów armeskich Jana (art. I) i Theota oraz innych wadców
armeskich (art. II); art. III, nie wymieniajc ju nikogo po

imieniu, zaznacza przecie ogólnie, i przepisy dalsze pochodz

równie od królów armeskich. Cz druga, bezporednio po-

tem nastpujca, skada si ze 124 artykuów, wyranie w ory-

ginalnym tekcie oraz pochodnych odpisach i przekadach

liczbowanych, poczynajc od »capitulum primum«; przyczem,

obok samej liczby porzdkowej, podano te nad kadym z arty-

kuów (z wyjtkiem trzech pierwszych) osobny napis (rubryk),

wskazujcy ogólnie przedmiot, o którym w odnonem miejscu

mowa. O autorstwie królów armeskich nie wspomina si tu

ju w adnym artykule; czsto natomiast powouj si one

w tekcie bd to na pisma ojców kocioa, bd na vetus

lex (stary testament), bd na nova lex, bd w ogóle na prawo

czy ustaw (ius, lex). Obie czci, kada z osobna, dotycz

rónorodnych kwestyj prawnych, i to tak, e postanowienia

z zakresu tych samych dziaów prawa, czasem nawet co do

tych samych przedmiotów i stosunków, powtarzaj si nieraz

w czci I i II. Ukad materyau, zwaszcza w czci II, wzi-

tej jako cao, jakkolwiek w wielu miejscach przedstawia

dno do zgrupowania przepisów w pewien porzdek rze-

czowy, nie jest przecie ze wszystkiem systematyczny; do tego

samego przedmiotu powraca statut nieraz na rónych i miej-

scach, powtarza czasem przepisy identyczne, wyjtkowo nawet

podaje normy, wzajemnie sprzeczne. W niektórych artykuach

dodane s glosy polskie, objaniajce (tómaczce) pewne

techniczne wyrazy aciskie. Zewntrznie od waciwego tekstu

statutu wyrónione s dodatki króla, przydane do niektó-

rych (razem 34) artykuów przy sposobnoci zatwierdzenia go

na sejmie piotrkowskim z r. 1519 ^ S to owe zmiany i po-

* Artykuy, opatrzone przydatkami, zestawione w Corp. iur. Pol.

III. str. 421.
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prawki, o których Zygmunt I nadmieni ogólnie w narracyi

dokumentu zatwierdzajcego. Zawieraj one najczciej za-

strzeenie, i pewien przepis obowizywa ma tylko w sto-

sunkach midzy Ormianami; czasem zawarto tu pewne uzu-

penienia, czasem wyjtki, albo czciowe lub cakowite zmiany

przepisów statutowych; w kilku wreszcie wypadkach, przyto-

czywszy odnony artyku statutu, orzeczono wprost w dodatku,

i zastosowalno jego ma by uchylona. Po usuniciu owych

dodatków królewskich, pozostanie waciwy, czysty tekst sta-

tutu, jak go r. 1519 w tómaczeniu aciskiem przedoono

królowi do zatwierdzenia.

Osobliwy duch wieje z postanowie tego zabytku, nie-

zwyczajny charakter przebija si z jego treci. Jest wprawdzie

pokany zasób norm, odpowiadajcych pojciom prawnym

wiata zachodniego, s niektóre ustpy, liczce si nawet z sto-

sunkami miejscowymi (lwowskimi), czy dostosowane do ogól-

nych ram pastwowoci polskiej; na ogó jednak zabytek ten

treci swoj przenosi nas w jaki wiat obcy, egzotyczny,

w rodowisko odmiennej cywilizacyi, odmiennych warunków

gospodarczego ycia, w koo obcych nam poj i zapatrywa

prawnych. Od pierwszej chwili, w której statut ogoszono, nie

mogo dla nikogo ulega wtpieniu, e na tre jego zoyy
si pierwiastki w znacznej czci obce, niepolskie i niezacho-

dnie, z czem czyo si zgoa zrozumiae przypuszczenie, e
musz to by rodzime, narodowe pierwiastki staroarmeskie.

Otwierao si dla nauki wdziczne pole objanienia wpywu
tych elementów rodzimych na Statut ormiaski, odmierzenia

ich siy i wydatnoci, okrelenia sposobu i ksztatu, w jakich

one oddziayway; wreszcie, po rozwizaniu tych wszystkich

pyta, ustalenia rozmiaru wpywów polskich, czy na ogó za-

chodnich. Niestety, zadanie to, a do najnowszych czasów, byo
w wysokim stopniu utrudnione, a raczej niemoliwe do spe-

nienia. Sama historya dawnego prawa armeskiego nie bya
naukowo w dostateczny sposób opracowana, ani te zabytki

tego prawa, nie wyjmujc najwaniejszych, drukiem ogoszone;
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kiedy wreszcie ostatecznie podjto ich wydawnictwo, nasuny
si nowe wstrty co do monoci zuytkowania ogoszonego

materyau. Nie dziw, e przez dugi czas nauka, próbujc wy-

jani genez statutu, musiaa si bka po manowcach, opie-

ra hypotezy na podstawach bardzo wtych, stawia wnioski,

które dzisiaj niewtpUwie ju dadz si okreli jako bdne.
Pierwszym z poród badaczów, który podj myl wy-

wietlenia genezy Statutu ormiaskiego, by Bischoff; uczy-

ni to na pi lat (1857) przed ogoszonem przez siebie wy-

daniem jego tekstu aciskiego (1862) i. Wpyw rodzimych

elementów armeskich na tre tego statutu nie ulega dla
oczywicie wtpieniu; nie majc jednak wiadomoci o dawniej-

szych zwodach prawnych, jakie powstay w Armenii, nie przy-

puszcza on tu przejcia gotowych, sformuowanych ju w po-

przednim jakim kodeksie przepisów, jeno samodzieln redakcy,

dokonan wprost przez ukadacza czy ukadaczów samego sta-

tutu. Przyjmuje zreszt, e korzystaU oni w obfitej mierze

z rozmaitych róde pomocniczych: z starego i nowego testa-

mentu, z pism apostoów i ojców kocioa, czciowo z dawniej-

szych ustaw królów armeskich, sigajcych a do r. 1020

wstecz, dopatruje si take pewnego wpywu prawa niemiec-

kiego; co si do tych róde odnie nie da, wywodzi z rodzi-

mych, w tradycyi i staym zwyczaju zachowanych poj da-

wniejszego prawa armeskiego. Rozdzia statutu na dwie czci
tómaczy faktem odrbnego powstania kadej z nich; przyjmuje

jednak, e obie, a na pewno cz II, zoone zostay ju
w czasie osiadoci Ormian w Polsce, na jej terytoryum. Do-

wodem s mu tu liczne wyrazy > sowiaskie* (glosy), zawarte

w tekcie aciskim, o których mniema, e musiay si znaj-

dowa take w oryginalnym tekcie ormiaskim; jak niemniej

pewne (bliej przeze nieokrelone) wzmianki o stosunku Or-

mian do wadzy pastwowej i sdownictwa; wreszcie dostrze-

1 Bischoff F., Das alte Recht der Armenier in Lemberg, Gesterr.

Blatter f. Litteratur u. Kunst, 1857, str. 357.
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ony przeze wpyw prawa niemieckiego na statut. Poza tern

ogólnikowera okreleniem pocztkowej granicy czasu, na który

przypada moe redakcya statutu, nie stawia adnycii innych

bliszych domysów co do daty pocztkowej. Natomiast ca-

kiem stanowczo okrela dat kocow. Uwaa za rzecz nie-

wtpliw, e statut zosta zoony przed wydaniem tych de-

kretów i przywilejów królów polskich, które ograniczyy

sdownictwo Ormian lwowskich; nie wymienia tylko wyranie,

jakie tu dekrety ma na myli, czy n. p. tylko ordynacye z r. 1510

i 1518. czy take i dekrety wczeniejsze, poczynajc od r. 1469 ^

Sam statut, nawet przed zatwierdzeniem jego przez Zygmunta I

z r. 1519, uwaa nie za prac prywatn, ale za dzieo ustawo-

dawcze; opiera to zdanie swoje na czstych zwrotach, jakie

si tu powtarzaj: statuimus, praecipimus i t. p. Pytania, kto

tej pracy dokona, nie rozwizuje stanowczo; przyjmuje jednak

jako rzecz prawdopodobn, e autorami s tu kapani ormiascy,

albo e co najmniej wywarli oni wielki wpyw na tre i ukad
statutu. Mia on suy przedewszystkiem potrzebom gminy

ormiaskiej lwowskiej, ale nie ma koniecznej przyczyny ograni-

cza jego obowizujcej mocy wycznie tylko do niej; niektóre

postanowienia maj raczej wskazywa na przeciwiestwo: tak

n. p. artykuy, okrelajce stosunki prawne winnic, nie mog si

odnosi do Lwowa, z caej za treci czci I wypywa ma,

e nie moga to by ustawa wycznie tylko w tem miecie

obowizujca.

Zanim ktokolwiek po Bischoffie podj si dalszych nau-

kowych bada nad statutem, ukazay si, prawie równoczenie,

r. 1880, dwie publikacye ródowe, podajce materya pierwszo-

rzdnej wagi do objanienia jego genezy i charakteru.

Jedn z nich jest dokonane przez badacza ormiaskiego

Bastamianca wydanie t. z. Datastanagirku (ksigi praw),

prywatnego zwodu praw armeskich, zoonego w Armenii

wschodniej przez Mechitara Gosza, wardapeta (zastpc bi-

* O tem por. obecnie Balzer, Sdown. ormia. 1H8 n.
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skupa w wykonywaniu sdownictwa) okoo r.
1184i. Obszerny

ten zwód, uoony przez Gosza na zacht katolikosa Stefana,

skada si z przedmowy (introdukcyi), obejmujcej 11 rozwle-

kych artykuów, w których zawarto po czci wyjanienia,

jak praca niniejsza dosza do skutku, po czci za take

waciwe przepisy prawne; a ponadto z dwu dalszych, oso-

bnych ksig, z których pierwsza obja 120 (123 wzgl. 124)

artykuów, i dotyczy przewanie stosunków prawa kocielnego,

czciowo zreszt take wieckiego, druga liczy znowu 130

artykuów, i urzdza stosunki prawa wieckiego. róda, na

których si opiera Gosz, s rozmaite: w^ czci stary testa-

ment (prawo Mojeszowe), w czci prawo kanoniczne kocioa

armeskiego; w nieznacznej mierze dadz si tu take wyka-

za pewme wpywy prawa islamickiego. Pozatem zuytkowuje

Gosz w do obfitej mierze zasady ustalonego za jego czasów

prawa zwyczajowego armeskiego. Ukad caego zwodu przed-

stawia pod wzgldem systematyki pewne wady i niedostatki;

powaniejszym jeszcze zarzutom podlega sam wykad przed-

miotu, w wielu wypadkach nader rozwleky, przybierany cz-

sto w ksztat traktatów i komentarzy, w których autor ze-

stawia przepisy s>voich róde, nastpnie je analizuje, wreszcie

przeprowadza rozmaite poprawki i uzupenienia; popada przy-

tem nieraz w zawio i niejasno, utrudniajc wyrozumie-

nie przepisów^ Mimo wszystkie te niedostatki, mimo brak

jakiejkolwiek ustawodawczej sankcyi, któraby temu zw^odowi

prywatnemu przyznaa obowizujc moc, zyska przecie

Datastanagirk wielkie wzicie w sdownictwie armeskiem,

zar6.'7no wieckiem jak i duchownem, sta si naprawd ko-

deksem prawa obowizujcego w pastwie wschodnio arme-

skiem*. Miar znaczenia i rozprzestrzenienia jego jest wielka

» Bastamianc Vahan, Mechitar Gosz Datastanagirkh Hajoc,

Yagharszapat, 1880.

' Obszerny wywód o historyi, znaczeniu i treci zwodu Gosza, por.

obecnie u Kar sta, Grundriss d. Geschicite des armenischen Rechts,

Zeitschr. f. vergl. Rechtswiss. XIX. 333 n. 388 n.
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ilo przekazów rkopimiennych, które dochoway si do na-

szych czasów; przekazy te, o ile póniejsze, wykazuj niekiedy

znaczne zboczenia wobec pierwotnego, autentycznego tekstu,

i to zarówno co do ukadu materyi, jakote stylizacyi, a na-

wet treci poszczególnych artykuów, tak e mona je uwaa
za nowe redakcye, odmienne od redakcyi pierwotnej ^ Jako

tak redakcy now. stosunkowo najbardziej przerobion i prze-

ksztacon, uzna mona take zwód Sempada, urzdowy ko-

deks prawa armeskiego, ogoszony r. 1265 przez ks. Sempada

w królestwie Cylicyi (Armenia zachodnia) jako prawo obo-

wizujce. Wydanie Bastamianca podao jako tekst zasadniczy

pierwotny, autentyczny zwód Gosza z r. 1184, uwzgldnio

ponadto warranty innych rkopisów, zawierajcych redakcye

po czci odmienne, z wyczeniem jednak zwodu Sempada,

jako odrbnej pracy kodyfikatorskiej.

Równoczenie z t publikacy badacza ormiaskiego ogo-

sili dwaj uczeni niemieccy, Bruns i Sachau, krytyczne wy-

danie zabytku prawnego, znanego dzi pud utart nazw Ksigi

prawnej syryjsko rzymskiej, a tytuowanego w rkopisach po-

spolicie: Leges Constantini, Theodosii et Leonis^. I ta ksiga

jest zwodem prywatnym, uoonym przez nieznanego autora

pod koniec wieku V po Chr. (po r. 477); korzysta ona w nie-

znacznej tylko mierze bezporednio z zabytków ustawodaw-

stwa rzymskiego, powoujc niektóre (czciowo niedajce si

sprawdzi) konstytucye cesarskie, zreszt za zawiera tylko

porednie przejtki z prawa rzymskiego, a po czci take

osobne dodatki samego autora. Zoona w Syryi, i spisana

zrazu, jak si zdaje, w jzyku greckim, dochowaa si do na-

szych czasów tylko w nieco póniejszem (z pocz. VI w.) tó-

maczeniu na jzyk syryjski; znalazszy ponadto do szerokie

rozpowszechnienie w innych ssiednich krajach wschodnich.

* O szczegóach por. rozdz. V.

^ Bruns G. i Sachau E., Syrisch-rómiscbes Rechsbuch aus dem

liinften Jabrhundert, 1880.
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midzy innemi take w Armenii, doczekaa si przekadów na

jzyk arabski i armeski, przy której to sposobnoci poddana

zostaa take pewnym przeksztaceniom zarówno co do styli-

zacyi, jak i ukadu oraz treci. Wydanie Brunsa i Sachaua

podao wszystkie trzy zwody, syryjski, arabski i armeski

w caoci ^

Z obu tych publikacyj tylko ostatnia, wydanie Ksigi

syryjsko- rzymskiej, stal si od razu dostpn szerszemu kou
badaczów; wydawcy zaopatrzyli bowiem ogoszone przez siebie

teksty wiernem tómaczeniem niemieckiem. Z publikacyi Data-

stanagirku, ogoszonej przez Bastamianca, korzysta mogli co

najwyej oryentalici, gdy wydawca poprzesta na ogoszeniu

samego tekstu armeskiego, nie dodawszy do tómaczenia czy

to na jzyk aciski, czy jakikolwiek inny bardziej dostpny;

nawet wstp, którym wydanie swe zaopatrzy, tudzie cay
aparat krytyczny, jaki do przyczy; spisane zostay w j-
zyku ormiaskim.

Wnet po ogoszeniu tych wydawnictw ukazuje si w lite-

raturze wzmianka, pierwsza od pojawienia si rozprawy Bi-

schoffa, przynoszca nowy szczegó o Statucie ormiaskim. Za-

wiera j artyku Hu be go z r. 1882, objaniajcy niektóre

szczegóy z historyi Ksigi syryjsko-rzymskiej 2. Autor wspo-

mina tu przygodnie take o Statucie ormiaskim, dla zazna-

czenia, e » zawiera on pewn ilo postanowie, które odnie
naley do Ksigi syryjsko-rzymskiej« 3. Poza t krótk (doso-

wnie przytoczon) wzmiank nie ma tu zreszt adnych innych

1 Obecnie E. Sachau w wydawnictwie Syrische Rechtsbiicher

t. I. 1907, ogiosi tekst syryjski (z przekadem niemieckim) trzech innych

redakcyj tego zabytku, rónicych si ukadem znacznie zarówno midzy
sob, jako te od redakcyi pierwotnej, ogoszonej r. 1880; wszystkie trzy

teksty zaczerpnite zostay z kodeksów rkopimiennych watykaskich.

* Hub R. , Zur Beleuchtung der Schicksale des sogenannten

Syrisch-Rómischen Rechtsbuches, Zeitschr. d. Sayigny - Stiftung, Rom.
Abtb. III. 17—23.

3 Ibid. III. 20. 21.
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wiadomoci o naszym zabytku: nie podano mianowicie nawet,

które postanowienia statutu zaczerpnite zostay z Ksigi sy-

ryjsko-rzymskiej, tem raniej za. skd si dadz wywie inne

artykuy tego zwodu prawnego. Oczywist jest rzecz, e Hub
nie mia tu wcale zamiaru porusza sprawy genezy statutu,

tera mniej za rozpatrzeniu tej kwestyi powica bliszej

uwagi.

W kilka lat póniej (1887) znany badacz w dziedzinie

porównawczej historyi prawa, prof. Kohler ogosi osobn

rozpraw o prawie armeskiem i. Praca ta nie zuytkowaa
jeszcze gównego róda narodowego prawa armeskiego, to

jest zwodu Gosza. który w braku tómaczenia w publikacyi

Bastamianca by niedostpny autorowi, podobnie jak i prze-

wanej czci innych historyków; Kohler móg tu spoytkowa
zaledwie kilka ogólnikowych wiadomoci porednich, udzielo-

nych mu o Datastanagirku przez mekchitaryst Sarghissiana

z S. Lazzaro. Poprzesta tedy na zestawienia niektórych wia-

domoci z dziejów Armenii, stojcych w zwizku z rozwojem

prawa w tym kraju, na podaniu niedo wyczerpujcych

szczegóów o historyi róde prawa armeskiego i jego roz-

przestrzenieniu poza granicami waciwej x4rmenii, wreszcie

zaj si z osobna i szczegóowo Statutem ormiaskim lwow-

skim, jak go podao zatwierdzenie królewskie z r. 1519. Ale

lwia cz jego wywodów o tym przedmiocie ^ to tylko syste-

matyczne zestawienie przepisów statutu, dokonane na

podstawie wydania Bischoffa z r. 18G2. Z rzeczy odnoszcych

si do zewntrznej historyi i charakterystyki statutu podaje

Kohler w krótkim ustpie^ co nastpuje: Najpierw, idc za

wskazówk Hubego, wykazuje, i sze artykuów statutu (108,

110. 111, 113, 114, 116)* odpowiada przepisom Ksigi syryjsko-

* Kohler J., Das Recht der Armenier, Zeitschr. f. vergl. Rechtswiss.

VII. str. 38Ó—436.

= Ibid. VII. 405—436.
8 Ibid. VII. 402—405.
* Tu i w dalszym cigu "cyframi arabskierai znaczymy liczbowane
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rzymskiej zwodu armeskiego (art. 53, 27 i 97, 130, 145, 149

i 150, 1 i 142). Nastpnie stwierdza, e znaczna cz innych

przepisów statutowych, razem 116 artykuów, odpowiada arty-

kuom Datastanagirku z r. 1184, a to w tyra sposobie, e
przejto tu 4 artykuy z introdukcyi, 4 z ksigi I, a 108 z ksigi II

tego zwodu. Porównania tego nie przeprowadzi jednak smi

Kohler, któremu ormiaski tekst tego róda by niedostpny;

opar si on tu tylko na ogólnikowej, poredniej informacyi

Sarghissiana. Informacya nie zawieraa zestawienia poszczegól-

nych artykuów obu zabytków midzy sob, tak e nie dao

si nawet okreli, które artykuy statutu s przejtkami,

ani te któremu artykuowi Datastanagirku kady z nich

odpowiada. Std wyniky dalsze niedokadnoci. Za pomoc
osobnej operacyi arytmetycznej musia Kohler oblicza, ile

artykuów statutu nie da si sprowadzi do innych róde:

zliczywszy 6 przejlków z Ksigi syryjsko- rzymskiej i 116

z Datastanagirku (razem 122 art.), doszed do wniosku, e
w caej czci II statutu, obejmujcej 124 art. liczbowanych,

dwa tylko nie dadz si okreli co do pochodzenia, przyczem

nie umie wskaza, które to s wanie owe artykuy, skdind

nieprzejte. Kwestyi pochodzenia 10 (nieliczbowanych) artyku-

ów czci I bliej nie dotyka. Porusza tu tylko pytanie, czy

te z nich, które w-yranie po imieniu przypisano pewnym kró-

lom ormiaskim, rzeczywicie od nich pochodz. Co do tej

kwestyi stwierdza, e art. I, przypisany królowi Janowi, jest

niewtphwie autentyczn ustaw królewsk i wydany zosta

przez króla Jana Sempada z rodu Bagratydów (1020— 1042) i;

natomiast wzmianka o królu Teocie (Theotus), zawarta w art. II

nie da si zdaniem jego zwiza z jakimkolwiek wadc Armenii,

artykuy czci II statutu , cyframi rzymskiemi nieliczbowane artykuy

czci I.

1 Take Dareste, Etudes d'histoire du droit, 1889, 122 przyjmuje,

e jest to autentyczny edykt Jana Sempada, dochowany w Uómaczeniu

laciskiem w statucie Ormian lwowskich. Zreszt praca Daresta nie zaj-

muje si zgoa statutem niniejszym.
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gdy w kraju tym nie panowai aden król tego imienia; przyj-

muje tedy, e Theotus powstao tu prawdopodobnie z Theo-

dosius, któremu to wadcy, cznie z Konstantynem i Leonem,

przypisywana jest Ksiga syryjsko- rzymska. Co do artykuów

odpowiadajcych Datastanagirkowi, nie móg oczywicie Kohler,

nie znajc ich treci, rozwiza pytania, czy si one przedo-

stay do statutu w dosownem brzmieniu, czy moe w skró-

ceniu, albo te ze zmianami lub uzupenieniami: jednem so-

wem cay stosunek statutu do Datastanagirku, mimo ogólnikowo

stwierdzony fakt przejcia, musia pozosta bez wyjanienia.

Na ogó, praca Kohlera ze wzgldu na trudnoci, z jakiemi autor

walczy, nie moe uchodzi za studyura, rozpatrujce genez
statutu; ograniczya si ona do zarejestrowania pewnych szczegó-

ów porównawczych, i to, jak widzielimy, bardzo tylko niedo-

kadnych i ogólnikowych. Ale nie poruszya nawet — i poru-

szy nie moga — istotnych pyta, jak sobie naley wyobrazi

samo powstanie statutu, w jakim sposobie korzysta on z za-

znaczonych róde, i czy korzysta z nich bezporednio, czy

za porednictwem innych, pochodnych zwodów, w jakich wre-

szcie warunkach i w jakim czasie redakcya zwodu lwowskiego

dosza do skutku.

Obszerniej pojt, cho bliej nieuzasadnion hypotez

o powstaniu Statutu ormiaskiego rozwin dopiero w r. 1889

Gromnicki^. Przy tworzeniu si tego zabytku przyjmuje on

bezporedni wpyw naj rónorodniej szych róde: pisma w.,

patrystyki, prawa kocielnego, prawa magdeburskiego, jako te
zwyczajów staroarmeskich; osobno mówi o prejudykatach

sdowych, wyczonych tu rzekomo w znacznej iloci (za takie

uwaa te artykuy, w których znajduj si zwroty: iure ita

dictante, iure praecipimus vobis, ita observandum decerni-

mus i t. p.). Prejudykatom tym przyznaje znaczenie jakoby

ustaw, i w lad za tern, a zgodnie z Bischoffem, uwaa, i

* Gro mnie ki T. X., Ormianie w Polsce, ich historya, prawa
i przywileje, 1889, 79—81.
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kodeks ten ukadaa »jaka prawodawcza powaga*, prawdo-

podobnie starszyzna ormiaska. O stosunku statutu do Data-

stanagirku i Ksigi syryjsko-rzymskiej nic nnn niewiadomo. Sa-

mego powstania zabytku tego nie uwaa za owoc jednorazowej

akcyi: na prac t skaday si nie dziesitki, ale moe setki

lat, nie jeden dokona jej autor, ale szereg rozmaitych ludzi

o ronem uzdolnieniu umysowem i przygotowaniu prawniczem.

Przyjmuje, e pewne postanowienia powsta mogy jeszcze

w Armenii waciwej, inne w czasie pobytu Ormian na wy-

gnaniu w Krymie, inne wreszcie ju na Rusi we Lwowie, i e
wszdzie stosunki miejscowe wpyny w odpowiedni sposób

przeksztacajco na postanowienia zwodu. Cz jego I uwaa
w kadym razie jako starsz, co do czci II wyraa przy-

puszczenie, e j zoono ju poza obrbem Armenii.

Roku 1906 pojawi si trzeci tom rozpocztego przeze
mnie wydawnictwa >Corpu3 iuris PoIonici«. Tom ten obj za-

bytki ustawodawstwa polskiego z pierwszych szesnastu lat pa-

nowania Zygmunta I (1506—1522). Z istoty rzeczy musia

tedy uwzgldni take zatwierdzony przez tego króla na sej-

mie z r. 1519 Statut ormiaski ^ Wydanie tekstu oparo si

na zuytkowaniu 25 rkopisów, zgromadzonych z najrozmait-

szych bibliotek i archiwów polskich i zagranicznych. Na ich

podstawie ogosiem: autentyczny tekst aciski, zawarty w 10-ciu

rkopisach, w dwu nieznacznie rónicych si przekazach urz-

dowych (por. niej); nieznany dotd zgoa najstarszy urzdowy
przekad polski statutu, dokonany r. 1528, na podstawie je-

dnego rkopisu; urywek nieznanego przekadu urzdowego

z r. 1595, na podstawie 4 rkopisów, i wreszcie przekad urz-

dowy z r. 1601, na podstawie 10 rkopisów, poród których

znalaz si jeden, prawdopodobnie autentyczny, podajcy da-

leko lepszy i poprawniejszy tekst, anieli go zawieray da-

wniejsze przedruki Wójcickiego i Barcza ^ Przy restytucyi

1 Corp. iur. Pol. III. 401-538, nr. 215.

' Por. sir. 3 i tame przyp. 1.



16 O. Balzer. [204]

wszystkich tych czterech tekstów dyem o ile monoci do

poprawnego ich oddania, podaem odmianki waniejszych rko-

pisów, zaopatr/;yJem wreszcie poszczególne ustpy objanie-

niami, wymaganemi od wydawcy, t. j. rozwizaem zaznaczone

wyranie cytaty z innych róde (rozwizania niektórych nie

udao mi si przeprowadzi z przyczyn, na które poniej zwróc

uwag) 1, gdzie za statut wspomina o pewnych osobach, po-

daem odnoszce si do nich blisze daty. Wydanie samo po-

przedzone zostao obszernym wstpem, w którym zamieciem

dokadny opis wszystkich zuytkowanych 25 rkopisów, jako

te wiadomo o niektórych wtpliwych lub rzekomych albo

niedostpnych mi rkopisach; w dalszym za cigu rozpatrzy-

em jeszcze niektóre inne pytania, czce si z spraw za-

twierdzenia z r. 1519 lub dalszymi losami statutu. Wyjaniem
mianowicie, e myl przeoenia gotowego, dawniej ju istnie-

jcego ormiaskiego tekstu statutu na jzyk aciski, celem

poddania go zatwierdzeniu królewskiemu, zapocztkowana zo-

staa pod koniec r. 1518, i e wynikiem tej akcyi byo wa-
nie zatwierdzenie z r. 1519; usunem przytem pewne wtpli-

woci, jakie nastrczaa sama data dzienna zatwierdzenia

(5 marca); oceniem wreszcie tre i znaczenie przydatków

królewskich, doczonych do statutu z okazyi zatwierdzenia.

Co do tekstów aciskich okazao si, e s waciwie dwa

urzdowe ich przekazy, z bardzo nieznacznemi midzy sob
rónicami, jeden zawarty w oryginalnej ekspedycyi. wydanej

dla gminy Ormian lwowskich (na którym oparo si wydanie

Bischoffa), i drugi, przechowany w ksigach Metryki koronnej,

a dotd niezuytkowany. Ten ostatni (nie lwowski) tekst za-

twierdzony zosta! r. 1567 przez Zygmunta Augusta jako prawo,

obowizujce w gminie Ormian kamienieckich. Rozpatrzyem

take charakter i znaczenie przekadów polskich z r. 1528,

1595 i 1601, wyjaniem wzajemny ich do siebie stosunek,

a zarazem zestawiem wiadomoci, które tómacz, dla czego

1 Por. rozdz. V.
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takie przekady podejmowano kilkakrotnie, i dla czego je mamy
uwaa za przekady urzdowe. Kilku spostrzeeniami o roz-

powszechnieniu niniejszego statutu poza Lwowem, w innych

miastach Rzpltej, w Kamiecu Podolskim, w ucku i gdziein-

dziej, zamknem wstpne uwagi, poprzedzajce wydanie za-

bytku.

Z podanego tu streszczenia wstpu wypywa, e zajem
si statutem wycznie tylko jako pomnikiem polskiego

ustawodawstwa królewskiego, t. j. wtej formie, w ja-

kiej je nam przekazao zatwierdzenie Zygmunta I z r. 1519.

Podaem nie tylko tekst statutu, zatwierdzeniem tem ustalony,

oraz póniejsze przekady z zatwierdzenia dokonane, ale te

1 w uwagach wstpnych zajem si niem w zasadzie wy-
cznie, a zarazem rozjaniem, o ile to byo moliwe, póniej-
sze losy tego zabytku. Do tych tylko granic sigao moje zadanie

jako wydawcy. Zgoa inn bya kwestya dawniej-

szych losóvv' Statutu ormiaskiego, przed zatwier-

dzeniem z r. 1519, a wic pytanie, skd si on wzi, na jakich

opar si ródach, jakim na miejscu podlec móg przekszta-

ceniom, kto i kiedy go tu uoy — jednem sowem kwestya,

jak jest geneza i historya statutu, zanim jeszcze

przyszo do zatwierdzenia go przez króla. Rozwi-

zanie tej kwestyi wybiegao daleko poza ramy obowizków

wydawcy; rozumiaem zreszt dobrze, i rzecz ta wymagaaby

obszernego studyum, na które nie byo miejsca w przydugim

i tak ju wstpie do wydania tekstu; studyum takie nie by-

oby si zreszt dao przeprowadzi, skoro gówna podstawa

do wyjanienia proweniencyi przepisów statutowych, Datasta-

nagirk. w jedynem podówczas istniejcem wydaniu ormia-

skiem z r. 1880, nie by mi dostpny, ani te stosunek jego

do statutu przez innych badaczów ustalony. Nie wchodzc

tedy wcale ani w kwestya róde statutu, ani jego historya

z czasów przed rokiem 1519, zwróciem tylko w formie kilku

przygodnie postawionych, z treci niektórych artykuów wy-

snutych pyta, uwag na to, e mieszaj si w nim elementy

Studya nad hist. prawa polskiego IV. 15
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rónorodnej treci i pochodzenia, armeskie, polskie i inne

zachodnio-europejskie ^ W lad za tern wyraziem domnien ri-

nie, e Statut ormiaski, zoony z dwu pierwotnie odrbnych

zwodów, odpowiadajcych obu jego w zatwierdzeniu z r. 1519

zewntrznie wyodrbnionym czciom, powsta w pierwotnym

swoim ksztacie poza Polsk, i e oba te zwody, przed lub

po poczeniu ze sob, musiay póniej ulec pewnym prze-

ksztaceniom w Polsce. Zreszt nie wdawaem si w rozpa-

trywanie pyta, dotyczcych najstarszej (z przed roku 1519)

historyi statutu, owszem, zaznaczyem wyranie, e »z bada-

nie genezy tego statutu pierw- otnego nie ley
w zakresie niniejszych uwag, objaniajcych wydanie

zatwierdzenia królewskiego z r. 1519 «; poczem wskazawszy

na niedostatki dotychczasowych hypotez o genezie tego zabytku

(Bischoffa i Gromnickiego, jedynych a do tego czasu pisarzy,

którzy naprawd rozpatrywaU spraw jego genezy), stwier-

dziem, i rozwizanie kwestyi tej stanowi moe w^dziczny

przedmiot póniejszych docieka naukowych 2.

1 Znajc dzi tekst Datastanagirku, widz, i niektóre pytania sfor-

muZowaem biednie, e mianowicie przyjmowaem gdzieniegdzie wpywy
polskie lub zachodnie, cho odnone postanowienia znajduj si ju w na-

rodowem prawie armeskiem, t. j. w samym Datastanagirku. Konieczne

obecnie co do niektórych szczegóów poprawki nie wzruszaj zreszt za-

sadnoci wyniku ogólnego.

= Corp. iur. Pol. III. str. 417. 418. — Prof. Kutrzeba, Data-

stanagirk, Kw. Hist. 1908, sir. 659. 660, nawizujc do niniejszego ustpu
moich uwag, stwierdza: »we wstpie do wydawnictwa poruszy prof. Balzer

kwesty róde, z których ten statut czerpie*. Wanie, e o ródach sta-

tutu nie mówiem we wstpie. Spostrzeenie o poruszeniu tej kwestyi

stafo si jednak wygodnym punktem oparcia do dalszych uwag prof. Ku-

trzeby: »Kwestya jednak róde, z których czerpa Statut ormiaski, ju
nie bya, gdy prof. Balzer ogasza Corpus iuris, tak ciemn, jak przy-

puszcza. Przeciwnie, w zasadzie bya ona rozwizan
;

prof, Balzer od-

nonych prac jednak nie zna*. W dalszym cigu jako prace, których nie

znaem, wymienia prof. Kutrzeba omówione powyej artykuy Hubego
z r. 1882 i Kohlera z r. 1887 (str. 11 i 12). Jak nieogldnie prof. Kutrzeba

szafuje zarzutami nieznajomoci Uteratury, dowodzi okoliczno, na któr



r207] statut ormiaski. 19

Drak trzeciego tomu mojego »Corpiis iuris* cignJ si

przez cztery lata 1903—1906 r.; Statut ormiaski rozpoczyna

si mniej wicej w poowie tego woluminu. Cay tekst zabytku

wraz z wstpem przygotowany by do druku ju w jesieni

1904 r.; sam druk jego rozpocz si w cigu listopada tego

roku. Zaraz w najbliszym czasie potem, 1905 r., ukazaa si

pomnikowa publikacya uczonego armenisty Kar sta, zawiera-

jca krytyczne wydanie armeskiego tekstu zwodu Sempada

z r. 1265 wraz z wiernera tómaczeniem niemieckiem; przyda

do niego wydawca obszerny komentarz rzeczowy, w którym

rozpatrzy szczegóowo cay systemat prawny zwodu Sempada

przypadkowo mog si powoa, e r. 1902 czy 1903, w kadym razie na

krótko przed spisaniem mojego wstpu, na wezwanie warszawskiego Ko-

mitetu wydawniczego, który przygotowywa zbiorow publikacya dziel

Hubego i przysa mi wyczerpujcy spis bibliograficzny jego prac celem

objawienia zdania, które z nich nadawayby si do przedruku, przesaem
mu midzy innemi moje opini co do artykuu Hubego z r. 1882, owiad-
czajc si za jego pominiciem. W szeregu prac, dotyczcych genezy sta-

tutu, wymieniem tylko rozprawy Bischoffa i Gromnickiego dla tego, e one

jedyne a do chwili spisania wstpu zajmoway si naprawd tem pyta-

niem (por. wyej w tekcie). Kwesty genezy i róde statutu (Datastana-

girk i Ks. syryjsko-rzymska) nie tylko wyranie wyczyem z za-

kresu uwag wstpnych, ale wobec ówczesnego stanu nauki nie by-

bym by móg o niej nic pewniejszego powiedzie. Bybym by móg,
posugujc si wynikami prac Hubego i Kohlera z r. 1882 i 1887, stwier-

dzi co najwyej, e sze artykuów statutu opiera si na Ksidze syryj-

sko-rzymskiej, i bybym w ten sposób poda wiadomo baamutn, gdy
ilo artykuów stamtd pochodnych, jak dzi ju wiadomo, jest wiksza;

bybym te móg poda, e przewana cz innych artykuów statutu

da si zestawi z przepisami Datastanagirku, ale nie bybym móg wska-

za artykuów wzajemnie sobie odpowiadajcych, ani te wyjani, czy

przejte zostay z pierwotnego zwodu Datastanagirku czy jakiegokolwiek

zwodu póniejszego, czy je odtworzono wiernie, czy ze zmianami i t. p.

To, co stwierdziem w uwadze przygodnej, e pierwotny zrb statutu po-

wsta poza obrbem Polski, odpowiada zasadniczo temu, na co wskazali

Hub i Kohler. O wartoci pracy Kohlera z r. 1887 przytoczy tu mog
sd charakterystyczny : »Allerdings war es ersichtlich (w pracy z r. 1887),

dass das Lemberger Rechtsbuch aus dem Rechtsspiegel des Mekchitar

15*
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i odniós si co do kadego punlttu porównawczo do innych

pomników prawa armeskiego, przedewszystkiem za do Data-

stanagirku Gosza i. Wyciiodzc z trafnego zaoenia, e jedyne

dotyciczasowe wydanie Datastanagirku, dokonane r. 1880 przez

Bastamianca, dla braku tómaczenia na jakikolwiek bardziej

dostpny jzyk, jest prawie bezuyteczne dla nauki zachodniej,

nie poprzesta Karst, w zestawieniach porównawczych, na pro-

stem tylko streszczeniu odpowiednich ustpów tego zabytku,

lecz poda, prawie w kadym wypadku, wierne tómaczenie (na

jzyk niemiecki) odnonych artykuów Datastanagirku, oparte

o tekst gówny (zwód pierwotny) wydania Bastamianca; jeeli

Gosch... mehr oder minder entlehnt sei. Doch war das Ver-

haltniss nicht sicher festgestellt«; sd najkompetentniejszy, bo

wypowiedziany (r. 1906) przez samego Kohlera, Altsyrisches u. arme-

nisches Recht, w Zeitschr. f. vergl. Rechtswiss. 1906, 113. Jeeli prof. Ku-

trzeba, uwzgldniajc zgoJa niedokadne wyniki owych prac dawniejszych,

mówi o sprawie w zasadzie rozwizanej, to jest to rzecz osobistego zapa-

trywania; dla mnie naukowo rozwizan jest sprawa, któr cile udowo-

dniono, i która co do swych dowodów da si w kadym szczególe spraw-

dzi. — Osobnej glosy wymaga jeszcze spostrzeenie Handelsmana,
wypowiedziane o mojem wydawnictwie w recenzyi wzmiankowanej tu

kilkakrotnie pracy prof. Kutrzeby: »Praca ta (Kutrzeby) jest tem waniejsza,

i w nowem jego (statutu) wydaniu w Corpus iuris Polonici Balzera, po-

mimo obszernego wstpu kwestya ta (ródeJ statutu) nie zostaa roz-

wikana*, Ksika 1908, 193. Oczywicie — nie zostaa rozwikana, ale nie

pomimo obszernego wstpu. Obszernod wstpu nie przesdza o zakresie

pyta, jakie nim objto; wanie za tutaj pytanie to zostao z umysu wy-
czone; zreszt wobec ówczesnego stanu publikacyj ródowych nie byoby si

nawet dao rozwiza. Poznawszy tre pracy mojej niniejszej i objwszy

rozmiar kwestyj, jakie nasuwaj si przy dochodzeniu genezy i róde
statutu, rozgrzeszy mnie zapewne p. Handeisman, i uzna, e nawet naj-

obszerniejszy wstp nie byby m.ógf wystarczy na pomieszczenie wywo-

dów, które mia na myli.

* Karst J., Armenisches Rechtsbuch. Sempadcher Kodex a. d. XIII.

Jhdt. in Yerbindung mit d. grossarmenischen Rechtsbuch des Mechithar

Gosch a. d. XII. Jhdt, 1905, dwa tomy; tom 1 prócz wstpu krytycznego

do wydania zwodu Sempada zawiera sam tekst tego zabytku wraz z tó-

maczeniem niemieckiem, w tomie II mieci si wspomniany w tekcie

komentarz.
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inne, póniejsze zwody tej ksigi wykazyway rónice bardziej

istotne, czy to w stylizacyi, czy w okreleniach rzeczowych,

wobec zwodu pierwotnego, umieci take tómaczenie odno-

nych waryantów; nie umiem rozstrzygn, czy we wszystkich

bez wyjtku wypadkach. W ten sposób w rónych miejscach

komentarza Karsta znajdujemy w rozrzuceniu poszczególne

artykuy Datastanagirku (w tekcie niemieckim). Nie ma w ich

ugrupowaniu przeprowadzonego porzdku, któryby odpowiada

ukadowi samego zwodu, cytacye bowiem musiay by :^asto-

sowane do systemu, przyjtego w komentarzu; ale z tych roz-

rzuconych ustpów, po odpowiedniem ich uporzdkowaniu, da

si odtworzy prawie cakowity tekst zwodu Gosza ^ Przez to

Karst odda nauce nieocenione usugi: zapozna j bowiem nie

tylko z niedrukowanym dotd zwodem Sempada, ale zarazem

z drukowanym wprawdzie, ale niedostpnym tekstem
Datastanagirku. Odtd te dopiero mona byo pomy-

le na seryo o podjciu studyów porównawczych nad
Statutem ormiaskim, a w zwizku z tem pokusi
si take o bardziej szczegóowe, na pewniejszej rzeczowej

podstawie oparte wywietlenie jego genezy.

Zanim ktokolwiek inny podj si obu tych zada, -^^wró-

ci si do nich sam Karst, przedewszystkiem do zadania pier-

wszego. Ju w samem omówionem co dopiero wydawnictwie

z r. 1905 umieci on w wielu miejscach obok poszczególnych

artykuów Datastanagirku odpowiadajce im artykuy naszego

statutu; wyczerpujce zestawienie porównawcze przyniosa ogo-

szona r. 1906 i 1907 obszerna praca Karsta, podajca zarys

historyi prawa armeskiego^. Autor rozpatruje rozwój tego

prawa od czasów najdawniejszych a do zoenia wielkich

zwodów prawnych XII i XIII stulecia, opisuje i grupuje prze-

kazy rkopimienne kadego z nich, wykazuje, jakie wpywy

1 2 wyjtkiem niektórych tylko artykuów, pominitych niewiadomo

z jakiej przyczyny.

* Karst J., Grundriss d. Geschichte d. armeniscien Rechts, Zeitsclir.

f. vergl. Rechtswiss. 1906 (XiX), 313—411, 1907 (XX), 14-112.
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zewntrzne oddziayway na prawo armeskie, oraz w jaki

sposób korzystay z nich owe zwody; z osobna i najdoka-

dniej zajmuje si pracami Gosza i Sempada, zarówno co do

ich treci i ukadu, jakote i wzajemnego do siebie stosunku.

ledzi take dalsze rozprzestrzenienie si prawa armeskiego

poza granicami waciwej Armenii: w Polsce, poród Gruzinów

i w kilku innych miejscow^ociach dzisiejszej Rosyi, na terenie

dawniejszej Tatarszczyzny. Wreszcie podaje systematyczne ze-

stawienie zasad prawa armeskiego, zarówno publicznego jak

i prywatnego, a zarazem bada. gdzie to byo moliwe, histo-

ryczny rozwój poszczególnych instytucyj prawnych. W ustpie,

dotyczcym naszego statutu i. najwaniejsze znaczenie przed-

stawia tablica porównawcza, wykazujca, jakie róda
prawne odpowiadaj statutowi, jak niemniej, które z osobna

poszczególne artykuy tyche róde zuytkowane zostay w po-

szczególnych artykuach statutu. Z zestawienia wynika, e
w statucie naszym dadz si wykaza tylko przejtki z Ksigi

syryjsko-rzymskiej i Datastanagirku. Do pierwszej odnosi Karst

8 artykuów statutu, zatem o dwa wicej, ni przyjmowa

Kohler r. 1887; s to art. I i II, rzekome ustawy królów

ormiaskich Jana i Teota, ta ostatnia ju nie tylko -prawdo-

podobnie*, jak mniema Kohler, ale rzeczywicie na teje ksi-

dze oparta. Artykuom Datastanagirku odpowiada w tem ze-

stawieniu 120 artykuów statutu, a to 8 artykuów czci I

i 112 artykuów czci II. W przewanej mierze zuytkowane

tu s przepisy ksigi II Datastanagirku, zreszt take nie

wszystkie; nie znajdujemy mianowicie w statucie 23 artyku-

ów tej ksigi. Artykuom ksigi I odpowiada tylko 5 artyku-

ów statutu (X, 55, 62, 76, 103), artykuom introdukcyi 9 arty-

kuów statutu (HI—VI, 117, 119—121, 123, 124). Nastpstwo

artykuów statutowych odpowiada do wiernie nastpstwu ich

w ks. II Datastanagirku, nie bez pewnych jednak odchyle co

do porzdku; w rodku pomidzy temi postanowieniami znaj-

» Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 348—352.



[211] Statut ormiaski. 23

dujemy gdzieniegdzie przejtki z ksigi I; przepisy introdukcyi

zuytkowane zostay bd to w czci I, bd te gównie

pod koniec statutu, bezporednio po grupie przejtków z Ksigi

syryjsko-rzymskiej. Prócz tego wykazuje tablica Karsta 5 arty-

kuów statutu, nie dajcych si sprowadzi do adnego z obu

porównywanych róde (art. 61, 109, 112, 118, 122). Autor

uwaa je za samoistne dodatki redaktora statutu, przyjte za

»inspiracy króla sankcyonatora«; stwierdzenie tego zapatry-

wania swego upatruje w fakcie, e w artykuach tych mówi

si wyranie o Ormianach, ormiaskich sdziach i t. p., co

wskazuje na to, e przepisy powstay ju na obczynie, gdzie

Ormian trzeba byo odrónia od innych warstw wspómie-

szkajcej ludnoci; w Armenii samej takie rozrónienia byyby

zbyteczne ^

cile rzecz biorc, wywody Karsta o statucie naszym

nie signy poza proste zestawienie porównawcze, nie

byy rozpatrzeniem genezy tego zabytku; jeeli za
autor poj je moe jako studyum o genezie, to byo ono zgoa

ogólnikowe i niewystarczajce. Przytem Karst ograniczy si

jedynie do porównania statutu z zwodem pierwotnym
(autentycznym) Datastanagirku, nie poruszajc nawet pytania,

czy zestawienie z innymi zwodami pochodnymi nie wy-

kazaoby tu wikszego pokrewiestwa, czy nie naprowadzioby

moe na domys, e statut korzysta bezporednio z jakiego

znanego nam zwodu póniejszego, albo te z innego, dzi nie-

istniejcego, który poczy w sobie waciwoci kilku zwodów

* Razem tedy wykazuje tablica Karsta przejtków: 8 z Ks. syr.-

rzym., 120 z Datast, i 5 samoistnych dodatków, co razem daje cyfr 133

art. Poniewa cz I statutu zawiera 10, a cz II 124 (razem 134) arty-

kuów, przeto nie dostaje jednego artykuu. Rónica wynika std, e
w tablicy Karsta art. 115 statutu zosta, pewno przez omyk druku, opu-

szczony. W cytacyach artykuów porównywanych tablica ta wykazuje

gdzieniegdzie usterki, czciowo sprostowane przez Kutrzeb w pracy, któr

poniej omówimy. Przegld wzajemnego stosunku artykuów podaje nasza

tablica porównawcza, umieszczona przy kocu niniejszej pracy.



24 O- Balzer. [212]

pochodnych. Nie okreli! te Karst dokadnie stanowiska swego

€0 do kwestyi, jak sobie wyobraa samo dojcie do skutku

tej redakcyi statutu, która istniaJa przed zatwierdzeniem Zy-

gmunta I z r. 1519. Z okolicznociowej, wyej przytoczonej

wzmianki o artykuach, za spraw »sankcyonatora króla*

samoistnie w statucie dodanych, zdawaoby si wypywa, e
przyjmuje pewne zmiany redakcyjne w chwili samego zatwier-

dzenia statutu. Nie wyjania jednak, jak sobie wyobrazi po-

wstanie caej reszty statutu, a mianowicie znaczne jego, wy-

ranie przeze zaznaczone odchylenia w wielu szczegóach od

postanowie samych róde^: czy przeprowadzono je take
r. 1519, przy zatwierdzeniu statutu, czy te istniay one ju
przedtem, zanim przyszo do zatwierdzenia. Nie porusza wreszcie

pytania, jak sobie wytómaczy rozdzia statutu na dwie czci,

i czy rozdzia ten stoi w jakimkolwiek zwizku z sam ge-

nez zabytku. W ogóle kwestya genezy statutu pozostaa

jeszcze, mimo prac Karsta, kwesty otwart, wdzicznym

przedmiotem dalszych docieka naukowych.

Zadanie to, po raz pierwszy od chwili uprzystpnienia

róda podstawowego, podj r. 1908 prof. Kutrzeba w oso-

bnej, przedmiotowi temu powiconej pracy*. W samem po-

ruszeniu tej kwestyi ley niewtpliwie zasuga autora; przy-

znamy mu j take z powodu cennych, w literaturze naszej

historyczno - prawnej nigdzie dotd nieogoszonych informacyj

o rozwoju narodowego prawa armeskiego, o samym Datasta-

nagirku. o Ksidze syryjsko -rzymskiej i t. p., jakie tu poda

na podstawie prac Karsta, a czciowo Rrunsa i Sachaua. Co

do samej genezy statutu rozwija prof. Kutrzeba samoistny po-

* Die Modificationen . . . sind teilweise sehr erhebliche und beruhen

grossenteils auf dem Bestreben der Angleichung an das Landesrecht bzw.

das in Polen geltende abendlandisch-kanonische Recht. Karst, Grundriss

Zeitschr. XIX. 349.

* Kutrzeba St., Datastanagirk Mecbitara Gosza i Statut ormiaski

z r. 1519, Kwart. Hist. 1908, 658—679, take w osób. odb. Przytaczam

w dalszym cigu wedJug wydania w Kwart. Hist.
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gld, w wielkiej jednake zalenoci od gównej podstawy

wnioskowania, jak stworzy Karst przez swoje tablic po-

równawcz. Autor zaznacza wprawdzie przygodnie, e ródem,
z którego czerpa statut, nie by tekst pierwotny Datastana-

girku, lecz jaki tekst uzupeniony, gdy spoytkowano tu take
artykuy Dat. I. 121— 123, znajdujce si (rzekomo) tylko

w póniejszych redakcyach tego zabytku. Przesanka by^a

mylna, a wniosek, jaki po jej sprostowaniu naleaoby wypro-

wadzi, wprost przeciwny ^; ustawiwszy jednak ten formalnie

bdny syllogizm, znalaz si autor przypadkowo na dobrej

drodze, na której przecie nie postpi ani o krok dalej. Przy-

jwszy mianowicie zwizek statutu z jak póniejsz redakcy

Datastanagirku, nie przeprowadzi adnych dalszych porówna,

eby ustali, jaka to inna redakcy staa si jego podstaw,

i czy std nie dadz si wysnu jakie wnioski co do jego ge-

nezy. Owszem, w caem dalszem porównaniu uwzgldnia wy-

cznie, podobnie jak Karst; stosunek pierwotnego zwodu
Datastanagirku do statutu, poprawiajc tylko kilka usterek

w cytacyach, jakie si zakrady do tablicy porównawczej Kar-

sta. Co do sposobu zuytkowania róde podstawowych przez

redaktora statutu, stwierdza, e przepisy Ksigi syryjsko-rzym-

skiej przejte tu zostay stosunkowo bardzo wiernie, o wiele

dokadniej ni artykuy Datastanagirku; co do tego ostatniego

róda zaznacza, cho szczegóowo caej kwestyi bliej nie

rozprowadza, i przepisy jego podlegy w statucie znacznym

zmianom co do stylizacyi, a w pewnych wypadkach ulegy

nawet przeksztaceniom co do treci, podnosi jednak — tu

w sprzecznoci z Karstem — e »na ogó statut do si

trzyma przepisów... Datastanagirku «. Co do przeróbek trecio-

wych wyraa zdanie, czciowo zgodne z Karstem, e pobudk
ich bya ch dostosowania odnonych przepisów do odmien-

nych stosunków polskich, albo te do zmienionego zwyczaju

prawnego. Bliszego jednak wyjanienia, jakie to odmienne

* Por. rozdz. V.
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stosunki polskie wywoay owe zmiany, a zarazem dowodów

zmienionego zwyczaju prawnego, który na owe zmiany wpy-

wa, nie podaje. Skpo przejtków z introdukcyi Datastana-

girku tómaczy tern, e zawieraa ona szereg ustpów czysto

historycznego znaczenia, nieprzydatnyci dla statutu,ma znowu

ilo przejtków z ks. I tego zwodu t okolicznoci, e ksiga

ta zajmuje si czciowo stosunkami prawa politycznego, gó-

wnie za i przedewszystkiera prawem kocielnem, którego zuyt-

kowanie nie leao w zakresie zada statutu. Co do artykuów

w statucie samoistnie dodanych, widzi, za przewodem Karsta,

znami ich dodatkowoci w tem, e same okrelaj si jako prze-

pisy, dotyczce Ormian czy stosunków ormiaskich, w przeciw-

stawieniu do innych grup wspómieszkaców; przewan cz
tych dodatków wywodzi » zapewne* z miejscowego prawa

zwyczajowego. Ukadowi statutu zarzuca, podobnie jak Karst

i kilku dawniejszych badaczy, do wyran niesystematyczno,

przyznaje jednak redaktorowi jego zasug w tem, e rozwle-

ke, czstokro w formie traktatu stylizowane artykuy Data-

stanagirku przetworzy w krótsze, przejrzyciej ujte przepisy

prawne. Rozdziau statutu na dwie czci nie tómaczy tem,

eby kada z nich powstaa odrbnie, w dwu odmiennych

chwilach, owszem, twierdzi z naciskiem, e cay zabytek jest

wynikiem jednorazowego aktu redakcyjnego; podzia jego na

dwie czci odnosi przypuszczalnie do czysto zewntrznego na-

ladownictwa ukadu Datastanagirku, który rozpada si take

na dwie osobne ksigi. Szczególn uwag zwraca na te arty-

kuy II ksigi Datastanagirku, które w statucie zostay pomi-

nite. Badajc ich tre, dochodzi do wniosku, e w przewanej

czci stao si to ze wzgldu na przepisy dwu ordynacyj

Zygmunta I z r. 1510 i 1518, które orzecznictwo w sprawach

Ormian przekazay w czci awie miejskiej (prawa niemiec-

kiego), w czci sdom mieszanym ormiaskim, ustalajc ci-

le zakres spraw, które kademu z tych sdów miay podle-

ga. Wywodzi, e znaczna cz artykuów pominitych do-

tyczy wanie takich stosunków prawnych, które na zasadzie
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rzeczonych ordynacyj przekazane zostay awie miejskiej; dla

tego nie przedstawiay one ju praktycznego znaczenia w sta-

tucie, który miano stosowa w sdach mieszanych. Std wy-

snuwa wniosek, e redakcya statutu nastpia dopiero po

wydaniu obu tych ordynacyj, e za statut zatwierdzony zosta

ju w pocztkach r. 1519, przeto zdaniem autora redakcya
jego przypada na rok 1518/9. Redaktorowi czy redakto-

rom, którzy w czasie tym (1518/9) zajli si ow spraw,

przypisuje on cay ukad statutu, wszystkie zmiany stylistyczne

i rzeczowe, którym podlegy tu róda podstawowe, wszystkie

dodatki samoistne, jakie tu spotykamy, jednem sowem ca
prac uoenia statutu, a w lad za tem ca za-

sug autorstwa. Sformuowana w ten sposób hypoteza

zblia si znowu bardzo do tego pogldu, jaki w okoliczno-

ciowej uwadze odsoni Karst, wspominajc o zmianach re-

dakcyjnych statutu za spraw >króla sankcyonatora*.

Sprawdzimy z kolei, czy zapatrywanie to jest zasadne,

i czy raczej w jego miejsce nie naley podstawi innego po-

gldu, tómaczcego odmiennie genez i dawniejsze losy statutu.

n.

Artykuy pierwotnego zwodu Datastanagirku niezawarte

w Statucie ormiaskim.

Wspomnielimy ju \ e za podstaw dochodze swoich

co do genezy Statutu ormiaskiego prof. Kutrzeba przyj uo-

one przez Karsta ^ zestawienie porównawcze artykuów tego

statutu z odpowiadajcymi im artykuami róde prawa arme-

skiego, przedewszystkiem za ze zwodem pierwotnym
Datastanagirku. Staniemy na razie na zajtem przeze sta-

1 Por. str. 25.

« Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 350. 351.



28 O- Balzer. [216]

nowisku, i rozpatrzymy z tego punktu widzenia pytanie,

o ile wysnute przeze wnioski dadz si przyj jako rzeczy-

wiste, naukowe wywietlenie sprawy.

Gówn uwag zwróci prof. Kutrzeba na te artykuy

pierwotnego zwodu Datastanagirku, które nie maj odpowie-

dnich sobie artykuów w Statucie ormiaskim. Dochodzi on

przyczyn, dla których je w statucie opuszczono;
znalazy za pewn odpowied na postawione pytanie, widzi

w niej zarazem rozwizanie kwesty!, kiedy i w jaki sposób

zoony zosta sam statut.

Z introdukcyi Dat. (zawierajcej art. 11) przyjmuje on,

zgodnie z tablic Karsta, jako opuszczone: art. 1—5 i 9— 11,

razem artykuów 8. Twierdzenie to naley sprostowa o tyle,

e opuszczono take art. 7; jak bowiem niej okaemy ^ arty-

kuowi 123 St. O. nie odpowiada Dat. intr. 7 (omyka Karsta),

jeno Dat. intr. 8; podobnie w art. 120 St. O. uwzgldniono

art. 5 (nie 6, jak przyjmuj Karst i prof. Kutrzeba). Razem

tedy pominito tu rzeczywicie 8, ale czciowo odmiennych

artykuów intr. Przyczyna tych pomini wydaje si autorowi

»zupene zrozumiaa*. »Musiay odpa wywody, tyczce si

powstania Dat, jego róde i t. d.«-. Wywody, dotyczce tych

kwestyj, znajduj si jednak tylko w art. 1—3, 10 i 11. Dat.

intr.; w pozostaych mieszcz si ju cile rzeczowe przepisy

prawne, które w zasadzie byyby si day zuytkowa w St. O.

Pytanie, dla czego je opuszczono, nie da si zatem powyszym
argumentem wyjani w sposób cakiem zadowalniajcy. Trzeba

tu zreszt jeszcze doda, e nawet te artykuy intr., które

odnajdujemy w St. O. (5, 6. 8), nie przeszy do w zupenoci;

stylizow^ane bardzo obszernie, zawieraj one take inne prze-

pisy, które w zasadzie nadaway si do zuytkowania, a jednak

uwzgldnione nie zostay.

Z ksigi pierwszej Dat., zawierajcej (w kombinacyi

* Por. rozdz. III.

* Kutrzeba, Datastanagirk 669.
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rónych redakcyj) 124 artykuów, przyjrauje prof. Kutrzeba,

zgodnie z zestawieniem Karsta, pominicie 116 artykuów,

t. j. 1—18, 21—39, 41—43, 45-52, 54—120 i 124; zuytko-

wanych byoby tu zatem artykuów 8. Zestawienie to sprosto-

wa naley o tyle, e pominito take art. 19 i 20; wykaemy
poniej \ e art. 62 St. O., rzekomo z obu tych artykuów

(19 i 20) czerpicy, opar si na zgoa innem ródle; sam ju
prof. Kutrzeba mia co do tej kwestyi pewne wtpliwoci 2.

Razem tedy artykuów tej ksigi pominitych jest 118, a uwzgl-

dnionych tylko 6. »I znowu — zdaniem autora — powód ja-

sny*, dla czego ta ksiga niewiele przyniosa dla St. O.; stao

si to dla tego, e urzdza ona stosunki kocielne, których

> statut z r. 1519 oczywicie dotyka nie móg* ^. Zaznacz

jednak, e, jak w ksidze tej znalazo si przecie kilka arty-

kuów o charakterze wieckim, które St. O. zuytkowa, tak

te i w szeregu innych, pominitych, mona wykaza niektóre

podobne, nadajce si w zasadzie równie do uwzgldnienia,

a jednak pominite. Nie mam zamiaru podawa tu wyczerpu-

jcego zestawienia tych artykuów; kilka przykadów wystar-

czy. Tak Dat. I. 84 zawiera postanowienie, e osoba, przy-

waszczajca sobie bezprawnie uytkowanie rzeczy, zwróci

ma pobrane zyski w czwórnasób (wraz z datkiem na biednych

i obowizkiem pokuty)^. Dat. I. 85 mówi znowu bardzo ob-

szernie o prawie dziedziczenia ma po onie i ony po mu %

zatem o przedmiocie, którym St. O. zajmuje si kilkakrotnie

na innych miejscach. Dat. I. 96 dotyczy porwania kobiety '^,

tego samego przedmiotu, który rozpatruje St. O. w art. 62;

pokrewnej sprawie, . j. cudzoóstwu on i nierzdowi z wdo-

' Por. rozdz. III.

* Kutrzeba, Datastanagirk 670.

s Ibid. 670.

4 Karst, Rechtsbuch II. 268.

5 Ibid. II. 183.

6 Karst, Gruiidriss, Zeitschr. XX. 82.
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wami, powicone s Dat. I. 19, 20 \ nieuwzgldnione w St. 0.^

Nie mówi ju z osobna o Dat. I. 124, zawierajcym przepisy

o opilstwie^, tym samym przedmiocie, którym St. O. zajmuje

si w art. 8; pominicie tego artykuu da si bowiem wytó-

maczy pewn przyczyn szczególn*. Na ogó wic powoa-

nie si na kocielny charakter przepisów nie zdoa wyjani

opuszczenia wszystkich, nadajcych si waciwie do zuytko-

wania artykuów ksigi I Dat.; trzeba tu szuka innego obja-

nienia tego zjawiska.

Szczególn uwag zwraca prof. Kutrzeba na te artykuy

pominite, które zawiera ksiga druga Dat. Ksiga ta sta-

nowi bowiem gówn matery przejtków St. O., i zoya si

w przewanej czci na wypenienie jego treci; byo tedy

widocznie zamiarem redaktora zuytkowa w najobszerniejszym

zakresie t cz Dat.; o ile to za, co do poszczególnych arty-

kuów, nie nastpio, musiay istnie, zdaniem prof. Kutrzeby,

szczególne powody, które go do pominicia skoniy. Idc za

zestawieniem Karsta, wymienia autor, na 130 artykuów tej

ksigi, 23 takich, których nie uwzgldni St. O., a mianowicie:

art. 1, 10, 16, 29, 38," 39, 50, 69, 75, 77, 85, 87, 93, 94, 96,

97, 101, 110, 114, 126, 127, 128, 129 5. Z zestawienia tego

wyczy naley czciowo art. 1, który, jak zaznaczy Karst,

i jak sam autor przyznaje ^ zosta przecie w jednym wyimku

zuytkowany w St. O. (w art. 117), jako te art. 38, który

odpowiada art-owi 32 St. 0. Natomiast do pominitych arty-

kuów doda naley jeszcze: art. 36, mylnie przez Karsta i prof.

Kutrzeb uwaany za podstaw art. 32 St. O., jako te art. 64,

z którego nie korzystay art. VIII i IX St. O., jak to przyjmuj

» Karst, Rechtsbuch II. 118. 120.

* Por. wyej str. 29.

» Karst, Rechtsbuch II. 263.

* Por. rozdz. V.

5 Kutrzeba, Datastanagirk 670 n.

« Ibid. 671 przyp. 1.
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obaj ci badacze^. Po sprostowaniach, wobec równej .iloci usu-

nitych jak i uzupenionych artykuów, ogólna cyfra artykuów

Dat. II, nieuwzgldnionych w St. O., wyniesie znowu razem 23.

Rozpatrujc tre tych artykuów dochodzi prof. Ku-

trzeba do wniosku, i znaczn ich cz pominito celem
dostosowania postanowie St. O. do przepisów
obu ordynacyj Zygmunto wskich z r. 1510 i 1518,

które, w sprawach ormiaskich, przeprowadziy rozgraniczenie

zakresu dziaania midzy waciw aw miejsk z jednej,

a sdem mieszanym, odprawianym przez starszyzn ormiask

pod przewodnictwem wójta miejskiego z drugiej strony. Po-

niewa w myl tych ordynacyj prawo ormiaskie miao by
stosowane tylko w sdzie mieszanym (ormiaskim), nie za
w awie miejskiej, która orzeka miaa wedug prawa magde-

burskiego, przeto mniema autor, e przepisy odnoszce si do

tych spraw, które poddano pod orzecznictwo awy miejskiej,

straciy praktyczne znaczenie i z tego powodu musiay by
ze statutu usunite 2. Wiadomo za, e ordynacye z r. 1510

i 1518 przekazay awie miejskiej wyczne orzecznictwo (we-

dug prawa magdeburskiego) w nastpujcych »czterech arty-

kuach ormiaskich* (przytaczam wedug tekstu z r. 1518):

1) pro omnibus bonis et rebus immobilibus, id est pro haere-

ditatibus, pro domibus, pro areis, pro agris; 2) pro vioIentiis . .

.

uomodolibet commissis; 3) pro homicidio et vulneribus cruen-

tis et lividis; 4) pro furticiniis 3. W grupie artykuów Dat. II,

nieprzejtych do St. O., odnajduje prof. Kutrzeba szereg posta-

nowie, dotyczcych wanie owych czterech grup spraw; widzi

wic w tern wyrany wpyw ordynacyj z r. 1510/18

na ukad St. O., a zarazem oczywisty dowód, e
statut ten w ksztacie, w jakim go r. 1519 podano kró-

lowi do zatwierdzenia, powsta dopiero po wydaniu

* Por. rozdz. III.

* Kutrzeba, Datastanagirk 671.

* Corp. iur. Pol. Ul. nr. 198; bliszy rozbiór treci tych postano-

wie zob. Balzer. Sadown. ormia. 150 n. 156 n.
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tych ordynacyj, zatem take r. 1519 lub conaj wczeniej

r. 1518.

Dodam, e jest to dowód jedyny, jaki autor przyto-

czy zdoa na poparcie swojej tezy. Niej zestawi dokadnie

wyrane wiadomoci ródo we, st\vierdzaj ce jej

przeci wiest wo^ Jeeli wic, wbrew wiadectwom ródo-
wym, mielibymy tu przyj sprzeciwiajc si im hypotez

prof. Kutrzeby, to musimy oczekiwa powanych, koniecznie

na tak hypotez wskazujcych dowodów rzeczowych, wobec

których tamte wiadomoci naleaoby uzna za niecise, czy

nawet odbiegajce od prawdy.

Przypatrzmy si bliej dowodom prof. Kutrzeby.

Autor wskazuje przedewszystkiem na pi pominitych arty-

kuów Dat. II (29, 38, 110, 126, 128), które dotycz mo-
bójstwa (zabójstwa) lub zranienia, zatem jednej z tych kate-

goryj spraw, które ordynacye z r. 1510/18 wyjy z pod s-
dowmiclwa ormiaskiego. Z szeregu tych artykuów, w myl
poprzedniej uwagi, skreli naley art. 38, który zuytkowany

zosta w St. O. jako art. 32*. Gdyby go jednak nawet zali-

czy do pominitych, nie byoby w tem dowodu, e redaktor

St. O. liczy si z przepisami owych ordynacyj, gdy w arty-

kule tym nie ma mowy o wystpku zranienia w karno-

prawnem tego sowa znaczeniu, jeno tylko o zranieniu czo-

wieka przez narowiste zwierz! Podobnie opuszczony art.

Dat. II. 110 dotyczy zranienia lub zabicia przez zwierz
narowiste^. Kilka innych artykuów Dat. II (37, 38, 116)*,

które mówi o takich samych sprawach (zabicie lub zranienie

przez zwierz), przejto do St. O. (art. 32, 33, 96). Pozostaj

1 Por. rozdz. V i VI.

2 Por. str. 30.

3 Karst, Rechtsbuch II. 254;.

* Tu i wszdzie dalej nie przytaczam cytacyj miejsc, podajcych

teksty artykuów tych zwodów prawnych, które uwzgldniono w St. O.;

zestawienie tych cytacyj znajduje si w kocowym wykazie poró-

wnawczym.
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tedy waciwie tylko trzy do tej grupy nalece artykuy Dat. II,

których nie odnajdujemy w naszym zabytku, a mianowicie:

art. 126. orzekajcy ogólnie, e zabójca obowizany jest uici
krewnym gowszyzn. a ponadto podlega karze ochromienia ^,

art. 29, zawierajcy podobny przepis ogólny o nastpstwach

zranienia, tej treci, e nie naley si tu trzyma zasady >oko

za oko, zb za zb«, jeno paci nawizk w stosunku do

wartoci czonka uraonego 2, i wreszcie przepis szczegóowy

art. 128, e ten, kto wysa jedca na koniu narowistym, nie

uprzedziwszy go o niebezpieczestwie, odpowiada za mier
lub zranienie jedca jako za czyn »umylny« ^.

Czy pominicie tych trzech przepisów ma by w istocie

dowodem, i redaktor St. O., opierajc si na ordynacyach

z r. 1510/18, nie uwzgldnia postanowie, dotyczcych mo-
bójstwa i zranienia? Sam prof. Kutrzeba znalaz si w ko-

niecznoci stwierdzenia (prawda e tylko w notatce przypisko-

wej), e »nie wszystkie... przepisy, tyczce si zabójstwa, usu-

nite zostay ze statutu*; przytacza tu mianowicie art. 3, 58,

60, 96. 97 i 117*. Jeeli nawet wyczymy std art. 60, do-

tyczcy zgoa innej sprawy, tudzie art, 96 o zabiciu przez

narowiste zwierz, pozostanie przecie szereg przepisów, odno-

szcych si do tej materyi, które z Dat. przedostay si
do St. O., tak: art. 3 (Dat. II. 4) o zabójstwie chopca w zwa-

dzie, art. 58 (Dat. II. 68) o dochodzeniach z powodu znale-

zionego w pewnej miejscowoci trupa, art. 97 (Dat. II. 117),

ustalajcy podzia mobójstw na umylne i nieumylne,

i art. 117 (Dat. II. 1), podajcy ogóln charakterystyk tego

wystpku, a zarazem okrelajcy skutki prawne, jakie on za

sob pociga. Ale to jeszcze nie wszystko. Do tych kilku,

zauwaonych przez autora rzekomych >niekonsekwencyj« re-

1 Karst, Rechtsbuch II. 306.

» Ibid. II. 263.

s Ibid. II. 282. O znaczeniu wystpków t. z. umylnych i nieumyl-

nych, jak je pojmuje i okrela Dat., zob. rozdz. III.

* Kutrzeba, Datastanagirk 671 przyp. 11.

iStadya nad hist. prawa polskiego IV. 16
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daktora, doda mona jeszcze dugi szereg innych, zwiksza-

jcy podan przeze cyfr w czwórnasób. Art. 4 (Dat. II. 5)

mówi o umylnem zranieniu chopca przez towarzyszów za-

bawy, art. 5 (Dat. II. 6) o umylnem (midzy innemi) utopie-

niu przez w^spókpicych, art. 8 (Dat. II. 9) o zabójstwie lub

zranieniu przez pijanego, art. 23 (Dat. II. 26) o zranieniu w zwa-

dzie, art. 24 i 27 (Dat. II. 27, 30) o zabiciu lub zranieniu sugi

(niewolnika) przez pana, art. 55 (Dat. I. 40) o postpowaniu

in causa sanguinolenta, art. 76 (Dat. I. 44) o zabiciu zbójcy

w czasie dokonanego przeze napadu, art. 99 (Dat. II. 119)

o mierci spowodowanej niedbalstwem lub z wol lekarza;

art. 100 (Dat. II. 120) okrela ogólnie, e osoba, która drugiego

zmusia do wykonania czynnoci niebezpiecznej, odpowiada za

jego mier tak samo, jak gdyby popenia mobójstwo.

Razem tedy mamy w St. O. przejtych z Dat. czterna-

cie artykuów, dotyczcych mobójstwa i zranienia; naprze-

ciwko nim stoj tylko trzy artykuy, wystpków tych doty-

czce, których nie uwzgldniono. Trudno wytómaczy sobie,

jak drog logicznego wnioskowania mona tu byo doj do-

twierdzenia, i redaktor St. O. usuwa z umysu odnone po-

stanowienia Dat., eby tre swojej pracy przystosowa do

ordynacyj z r. 1510/18. Nie uratuje tego pogldu nawet taki

ogólnik, jak: »kwestya ta wymagaaby specyalnego jeszcz zba-

dania z uwzgldnieniem praktyki sdu awniczego lwowskiego,

do czego materya znajdzie si pewnie w ksigach awniczych*^;

ogólnik, który niczego nie tómaczy, ani hypotezy nie popiera,

tern bardziej, e samo nawet dokadne zbadanie praktyki nie

przyczynioby si w niczem do wyjanienia tej sprawy. Z na-

szej strony zwrócimy jeszcze osobn uwag na zaznaczone

w poprzedniem zestawieniu przejcie dwu artykuów, materyi

niniejszej dotyczcych, z ksigi pierwszej Dat. Zdaniem

prof. Kutrzeby redaktor St. O. czerpa stamtd tylko wn^jt-

kowo, i widocznie rozwaajc z osobna, jakie ustpy, w ksi-

' Kutrzeba, Datastanagirk 671 przyp. 11.



[223] Statut ormiaski. 35

dze tej zawarte, przydayby si do jego zwodu; a jednak —
eby tu na razie pozosta na stanowisku prof. Kutrzeby —
w szeregu tych ustpów znalazy si dwa, dotyczce > spraw

krwawych* i zabójstwa. Wszystko to wykazuje ponad wszelk
wtphwo, e St. O. nie liczy si tu wcale z posta-

nowienianii ordynacyj z r. 1510/18. Nie inaczej pojmo-

wano t rzecz w najbliszych zaraz czasach po zatwierdzeniu

statutu. W sporze przeciw radzie miejskiej lwowskiej, wyto-

czonym r. 1563 przed Zygmuntem Augustem, gmina ormiaska

daje wyraz zapatrywaniu, e przepisy St. O. zniosy posta-

nowienia ordynacyj z r. 1510/18 co do waciwoci s-
dów w sprawach o zabójstwa i zranienia ^ Ostatecznie zatem

opuszczenie trzech artykuów Dat. U, przedmiotu tego doty-

czcych, trzeba bdzie odnie do innych przyczyn.

Te same uwagi zastosujemy take do spostrzeenia prof.

Kutrzeby co do przyczyny pominicia art. Dat. II. 39 i 50.

Pierwszy z tych artykuów stanowi, i zodziej, kradncy zwie-

rz, paci w czwórnasób lub pitnasób warto skradzionego

przedmiotu, jeU go ju w naturze zwróci nie moe; jeh

natomiast schwytany zostanie ze zwierzciem, naley mu je

odebra, a ponadto da zwrotu wartoci podwójnej 2; drugi

orzeka, e osoba, która rzecz jak sprzeniewierzy, skradnie,

znalezionej nie odda, winna zwróci sam przedmiot, a ponadto

uici win wartoci jednej pitej czci tego przedmiotu 3.

Autor widzi tu znowu wpyw ordynacyj z r. 1510/18, które

sprawy o kradzie wyczyy z pod orzecznictwa sdu ormia-

kiego, przekazujc je awie miejskiej. W przypisku, co prawda,

zmuszony by znowu przyzna, e do St. O. przejto przecie

trzy artykuy Dat. o kradziey (St. O. art. 34, 90, 91)^; i gdyby

si ograniczy do tej tylko cyfry, znowu niezrozumia bdzie

rzecz, jak w pominiciu dwu artykuów (przeciwko trzem)

1 Bischoff, Urkunden nr. 36.

« Karst, Rechtsbuch II. 269.

» Ibid. II. 280.

* Kutrzeba, Datastanagirk 671 przyp. 11.

16*
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mona si dopatrzy wpjywu ordynacyj na ukad St. O. ^Aile

t cyfr trzeba jeszcze zwikszy bardzo znacznie. Nie w trzech,

ale w omiu wypadkach przej St. O. postanowienia swych

róde o kradziey i zodziejach. I tak: art. 34 (Dat. II. 40)

mówi o skutkach zabicia zodzieja »nocnego« i »dziennego«;

art. 37 (Dat. II. 43) o kradziey depozytu i nastpstwach kar-

nych tego czynu; art. 60 (Dat. II. 71), 90 (Dat. II. 109) i 91

(Dat. II. 19) o karaniu zodziejów mierci (szubienic); art. 104

(Dat. U. 123) wspomina o furtum i res per furtum usurpata

za pomoc faszywych miar, wag i t. p.; art. 105 (Dat. II. 124)

okrela znowu skutki kradziey (furtiva usurpatio) materyau,

oddanego rzemielnikowi do wyrobienia zamówionej rzeczy. Na

szczególn uwag zasuguje art. 61, wbraniajcy zabójstwa

zodzieja bez wyroku sdowego, a zarazem stanowicy o skut-

kach kradziey nocnej z wamaniem, oparty w tych postano-

wieniach na Ksidze syryjsko-rzymskiej (art. 29, 103); z ksigi

tej bowiem St. O. korzysta tylko eklektycznie, nie mógby by
zatem przej odnonych postanowie, gdyby w istocie cho-

dzio mu o dostosowanie si do ordynacyj z r. 1510/18. Jak

mao liczy si z tymi przepisami, stwierdzi sam »króI-sankcyo-

nator« w przydatku wasnym do art. 60; zastrzega on tu,

wbrew treci tego artykuu, przykazujcego zodziejów kara
szubienic, e wymienione tame sprawy kryminalne nale
(w myl ordynacyj) do sdu awniczego; póniej jeszcze dwa
razy, w przydatkach do art. 104 i 105, powtarza musia król

to samo zastrzeenie, stwierdzajc przez to wyranie, e prze-

pisy te sprzeciwiaj si wanie obu ordynacyom.
Gdyby w istocie ordynacye owe wpyny byy na tre

i ukad St. O., musianoby ze ponadto usun take postano-

wienia, dotyczce gwatów (violentiae), jako te wszelakich

nieruchomoci (pro omnibus bonis et rebus immobilibus, id est

pro haereditatibus, pro domibus, pro areis, pro agris); albo-

wiem ordynacye wyczyy take i te sprawy z pod zakresu

dziaania sdu mieszanego ormiaskiego, i przekazay je awie
miejskiej do rozstrzygania wedug zasad prawa magdebur-
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skiego. Jeeli pogld prof. Kutrzeby ma by zasadny, nalea-

oby przeprowadzi dowód, e odnone postanowienia Dat, czy

to bez wyjtku, czy chociaby w przewanej lub znaczniejszej

czci zostay pominite w St. O.; dowodu takiego autor

jednake nie dostarczy, ani go nawet nie podj. Dlaczego—
wytómaczy nie trudno: dowód taki nie daby si przeprowa-

dzi. Pomin tu przepisy, dotyczce »gwatów«, ze wzgldu na

pewn nieokrelono, a zarazem rozcigliwo samego poj-

cia, zaznaczajc tylko ogólnie, e w wielu miejscach St. O.,

w artykuach przejtych z Dat. II, jest mowa o rónorodnych

czynach gwatownych; zwróc natomiast blisz uwag na te

przepisy statutu, które dotycz dóbr nieruchomych. O bona

immobiiia mówi art. VIII, 88, 89 (Dat. II. 62, 63, 65, 107, 108),

o haereditas art. 16 i 58 (Dat. II. 20, 68), o fundus haeredita-

rius art. 9 (Dat. II. 11), o villae art. 85, 87, 98 (Dat. II. 104,

106, 118), o agri, campi, a w zwizku z tern czsto o zasie-

wach i plonach rolnych art. 35, 36, 41, 45, 46, 56, 67, 83, 95

(Dat. II. 41, 42, 47, 52, 53, 66, 78, 102, 115), o winnicach

art. 68 (Dat. II. 79), o domach art. 41, 46, 83 (Dat. II. 47, 53,

102), o ogrodach (orti) art. 35, 41, 53 (Dat. II. 41, 47, 60).

Wszystkie te przepisy, zawierajce przewanie szczegóowe

okrelenia stosunków prawnych odnonie do danego przedmiotu

nieruchomego, nie byyby mogy z Dat. II przej do St. O.,

gdyby redaktor jego by si liczy z postanowieniami ordyna-

cyj z r. 1510/18. Co wiksza, znajdujemy tu jeszcze dwa inne

artykuy, dotyczce równie nieruchomoci, a mianowicie art. 103,

odpowiadajcy Dat, I. 53, i art. 115, oparty na skombinowaniu

przepisów t. z. lus municipale 48, 64 i Zwierciada saskiego I.

31, 42. Z Dat. I i ze róde prawa niemieckiego redaktor St. O.

czerpa tylko w ten sposób, e wybiera postanowienia, które

uzna za przydatne dla swego zwodu; nie byby móg tedy

uwzgldni przepisów, dotyczcych nieruchomoci, gdyby si

by powodowa wzgldami na ordynacye z r. 1510/18. I tutaj

te król w osobnym przydatku do art. 46 (w zatwierdzeniu

z r. 1519) zastrzec musia, e w sprawach o domus i haere-
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ditates Ormianie podlegaj temu prawu, w k torem ley
dom lub dziedzina, co, ze wzgldu na przepisy obowizujcych

ju podówczas rzeczonych ordynacyj znaczyo tyle, i Ormia-

nie lwowscy rzdzi si tu maj prawem magdeburskiem, nie

za St. 0-im, z ordynacyami sprzecznym. I tak samo w pro-

cesie z r. 1563 powoywali si Ormianie na to, e zawarte

w St. O. liczne przepisy o nieruchomociach zniosy posta-

nowienia ordynacyj o wa.ciwoci sdu awniczego w tych

sprawach \ Rozbieno treci obu grup przepisów dostrzegli

ju wyranie wspóczeni, trafniej t rzecz pojmujc, anieU

j obecnie formuuje prof. Kutrzeba.

Tak tedy kilku zaledwie wypadkom pominicia arty-

kuów Dat. II, które dayby si uzasadni uwzgldnieniem

ordynacyj z r. 1510/18. przeciwstawi mona kilkadziesit
innych wypadków zuytkowania artykuów tego zwodu,

które stoj w racej sprzecznoci z zasadami ordynacyj. Teza

prof. Kutrzeby, e redaktor statutu przystosowa sw prac

do obu tych rozporzdze, i tylko przez niekonsekwency czy

nieuwag uwzgldni pewne artykuy z ni sprzeczne, upada

wobec tego sama z siebie. Stosunek cyfrowy artykuów pomi-

nitych i uwzgldnionych stwierdza ponad wszelk wtpliwo,
e redaktor nie liczy si wcale z przepisami ordy-

nacyj z r. 1510/18, i e tre ich nie wpyna by-

najmniej na ukad i zawarto St. O.; jak niemniej,

e kryteryum, jakie ustali sobie prof. Kutrzeba celem wyja-

nienia omówionych poprzednio opuszcze, jest mylne, i e
przyczyna ich musi tkwi gdzieindziej.

Nie o wiele szczhwsz rk okaza prof. Kutrzeba, tó-

maczc pominicie przewanej czci innych artykuów Dat. II.

Opuszczenie Dat. II. 129. o podziale rzeczy na granicach le-
cych i o obowizku ssiadów do stawiania potów -, a w zwizku

z tern »moe take« Dat. II. 94, o nastpstwach prawnych zni-

1 Bischoff, Urkunden nr. 36.

2 Karst, Rechtsbuch II. 206.
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szczeni dorobku (Arbeitserrungenschaft) przez poar (zwrot

w trójnasób i pokuta dziesicioletnia) i, wreszcie Dat. II. 10,

o prawie do pokadów kruszcu szlachetnego, soli, olejów skal-

nych, owoców w lasach, drzew, trawy, rzek, tudzie o prawie

polowania 2, tómaczy autor w ten sposób, e > wobec osie-

dlania si Ormian po miastach nie mogo by mowy o od-

graniczaniu ziem, w których mieszkali... i t. d.« ^ Zaznacz

najpierw, e gdybymy nawet stanli bez zastrzee na tem

stanowisku. Dat. II. 94, mówicy ogólnie o podpaleniu dorobku,

bez odniesienia do samych tylko podów rolnych, musiaby by
z tej grupy usunity, daby si bowiem zastosowa take

w stosunkach ycia miejskiego. Waniejsza rzecz inna: to cay

bezlik przejtych w St. O. postanowie o wsiach, rolach, po-

lach, zasiewach i podach rolnych i t. p., które zestawilimy

ju poprzednio*, a które stwierdzaj, e mimo osiedlenia si

Ormian po miastach, St. O. nie wyklucza postanowie o sto-

sunkach wiejskich; niektóre inne, nieomówion dotd artykuy

St. O., n. p. art. 49 (Dat. II. 56) o woach zaprzonych w pugu,

art. 102 (Dat. II. 122) o pasterzach, art. 2, 12 (Dat. II. 3, 14)

o kmieciach i t. p., przynosz dalszy materya dowodowy w tym

kierunku. Na uwag zasuguje art. 83 (Dat. II. 102), dotyczcy

sporów granicznych inter domos et agros campestres, stwier-

dzajcy Avyranie, e mimo osiedlania si Ormian w miastach

nie pominito w statucie przepisów prawa granicznego, cho-

ciaby wiejskiego; eby ju nie mówi o tem, e spory grani-

czne wyoni si te mog w stosunkach ycia miejskiego (inter

domos), e wic take pominicie Dat. II. 129 nie da si uspra-

wiedliwi rzekomym jego charakterem wiejskim.

W szeregu artykuów, nieuwzgldnionych w St. O., zna-

laz si te przepis Dat. II. 127, orzekajcy, i mynarze maj
by odpowiednio uzdatnieni do swego zawodu, a zarazem okre-

1 Karst, Rechtsbuch II. 277.

2 Ibid. II. 411.

' Kutrzeba, Datastanagirk 671.

* For. str. 37.
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lajcy ich odpowiedzialno cywiln za winy, których dopu-

ciliby si przy mlewie ^. I tutaj przyczyn pominicia widzi

prof. Kutrzeba w tej okolicznoci, e wobec osiedlenia si

Ormian w miecie »nie mogJo by mowy... o mlynach« ^. Pod-

stawa tego twierdzenia jest zgoa niezrozumiaa; chyba bowiem
przypomina nie potrzeba, e take w miastach myny istniay

i istnie musiay. Mniejsza o to, czy byy zbudowane w ród-
mieciu, czy na przedmieciach: skoro wadza organów tam-

tejszych rozcigaa si take na przedmiecia, urzdzenie sto-

sunków prawnych co do mynów i miewa, stawao si postu-

latem odnonego prawa miejskiego; e za samorzdnym orga-

nom gminy ormiaskiej lwowskiej podlegay take (z pewnymi
szczególnymi wyjtkami) przedmiecia ^, wic nie mona twier-

dzi, jakoby urzdzenie stosunków prawnych co do mynów
usuwao si z zakresu spraw, przydatnych w zwodzie praw

ormiaskich. O ile chodzi o Lwów, przytoczy moemy z ca-

ego okresu wieków rednich bezlik dowodów istnienia tame
rozmaitych mynów, i ywego zajcia si nimi ówczesnej praktyki

sdowej. Posiadamy liczne wiadomoci o >mo]endina« lwow-

skich w ogol, o smolendinum nadolny regale «, »molendinum

civitatis<, »molendinum dominorum canonicorum«, *Herrn-

mtihle«. »Walkmuhle«, »molendinum equorum«, w samem mie-

cie pooonem, o >molendinum magnum foris civitatem«, o »mo-

lendinum ant portam Tartarorum« albo »Cracoviensem«, albo

>extra valvam Cracoviensem«, o »molendinum ante« albo » foris

portam Haliciensem«, w zwizku z tem liczne wzmianki o my-
narzach (molendinatores) rónych mynów; rada miejska pro-

wadzi tu nawet osobne »rege3trum molendini* *. I nie naley

1 Karst, Rechtsbuch II. 286.

^ Kutrzeba, Datastanagirk 671.

' Por. Balzer, Sdown. ormia. 82 n.

* CzóJowski, Pomniki I. nr. 135. 317. 405. 475. 621. 631. 640.

704, II. str. (boczna) 7. 8. 147. 167. 108. 209. 227. 245. 283. 286. 310. 331.

350, III. str. (boczna) 1. 58. 74. 76. 87. 96. 97. 143. 166. 175. 200. 201.

225. 242. 253. 290. 328. 334. 414; Akta grod, i ziem. VI. nr. 57. 139,
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przypuszcza, eby tu istniay tylko myny, nalece do króla

(starosty), miasta, czy pewnych korporacyj; byy te myny,

stanowice przedmiot wasnoci jednostek prywatnych (mie-

szczan), jak tego dowodz n. p. wzmianki z r. 1501 i 1505 i.

Nie ma wic adnej racyi, eby przepisy o mynach uwaa
za nieprzydatne w statucie Ormian dla tego, e siedzieli w mie-

cie (Lwowie). e na tern samem stanowisku sta te redaktor

statutu, dowodzi kilka, przez prof. Kutrzeb osobliwym zbie-

giem okolicznoci niezauwaonych, z Dat. przejtych artykuów,

które dotycz wanie mynów i zajmuj si okreleniem od-

nonych stosunków prawnych. eby nawet pomin art. 103

(Dat. I. 53), wspominajcy o mynach jako przedmiocie zapi-

sów na rzecz kocioa, przytaczam art. 47 (Dat. II. 54} »De

molendino aquatico« o przeday myna i dawnoci prawa wy-

kupu po jej dokonaniu, oraz obszerny art. 54 (Dat. II. 61) »De

molendini arenda «, rozpatrujcy szczegóowo stosunki prawne,

wypywajce z dzierawy mynów. Nie ma wobec tego naj-

mniejszej podstawy do twierdzenia, eby Dat. II. 127 móg by
pominity ze wzgldów przez autora wskazanych.

Mniej jeszcze zrozumiaym jest argument prof. Kutrzeby,

tómaczcy pobudk opuszczenia Dat. II. 77. Artyku ten przy-

kazuje nie wydawa zbiegych niewolników, którzy po siedmiu

latach niewoli, nie mogc doczeka si wyzwolenia od swych

panów, schronili si w posiadoci innego pana ^. Prof. Kutrze-

bie przyczyna pominicia przedstawia si cakiem jasno: nie

uwzgldniono artykuu tego, gdy nie byo ju podówczas

w Polsce niewoU I NiewtpUwie, nie byo niewoli; znowu

IX. nr. 134. 137. 1H8. 142. 163, XIV. str. 8. 17. 19. 21. 37. 41. 47. 54.

55. 131. 150. 151. 164. 180. 193. 212. 215. 223. 233. 239. 261. 262. 319.

320. 333. 425. 434, XV. str. 53. 109. 120. 121. 131. 135. 144. 153. 221.

229. 232. 233. 250. 252. 312. 308. 319. 320. 402. 411. 412. 430, XVII.

str. 437. 452. 468. 480—483. 497—499. 513. 538, XIX. str. 506. 508. 524.

528 i in.

1 Akta grod, i ziem. IX. nr. 142. 163.

2 Karst, Rechtsbuch II. 247.

* Kutrzeba, Datastanagirk 671.
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jednak dziwnym zbiegiem okolicznoci przeoczy autor, e St. O.

roi si wanie od caego szeregu postanowie, dotyczcych

niewolnictwa i niewolników. Pojcia seryus, serva (ancilla) uy-
wane tu s wprawdzie w znaczeniu rozmaiem. Raz wyrazy

te oznaczaj sug najemnego (servus appretiatus, art. 94

z Dat. II. 113), innym razem zdaj si oznacza poddanego,

chopa, siedzcego w dobrach paskich (art. 2 z Dat. II. 3),

w wielu jednak wypadkach odnosz si do niewolników w ci-

sem tego sowa znaczeniu. Zby pomin te wzmianki lub

osobne postanowienia o »servi«, gdzie nie ma podstawy do

okrelenia, co ten wyraz waciwie oznacza (art. 30, 92, 93

z Dat. II. 34, 111, 112), przytaczam tylko takie artykuy, które

dotycz niewolników w tem wanie cisem znaczeniu. Art. 15

(Dat. II, 17) »de mancipio seu servo litterato« stanowi, e ten,

kto jest servus aut iure mancipii aut iure emptionis, choby
nawet posiada pimienne wyksztacenie, nie moe si powi-
ci zawodowi kapaskiemu absue speciali consensu et manu-

missione domini sui. Art. 16 (Dat. II. 20) »de servis Cristia-

norum* przytacza przepis starego prawa, e jeli chrzecianin

kupi (emerit) mancipium seu servum Cristianum, winien nie-

wolnik odsuy mu sze lat, a w siódmym naley mu da
manumisy, przeciwstawiajc tej zasadzie przepis » prawa no-

wego <, e niewolnik staje si wolnym (liber ex servitute) do-

piero wtedy, kiedy odsuy zapacon za cen. Przydane do

tego bardzo charakterystyczne postanowienie o onach i po-

tomstwie niewolników. Niewola ony moe si zasadza, podo-

bnie jak i niewola ma. albo na pojmaniu lub zakupnie (cum

uxore captiyatus, emptus): wtedy podane co dopiero przepisy

o manumisyi odnosz na równi do ma i ony. Albo te nie-

wolnik otrzyma on od samego pana (z poród jego niewol-

nic): wtedy nawet w razie manumisyi ma ona wraz z dzie-

mi pozostaje in haereditate et dominio perpetuo sui

domini, chyba e pan dobrowolnie zgodzi si na jej odkup.

Art. 17 (Dat. II. 21) »de mulieribus emptis Christianis* zabra-

nia ojcom przedawa córki in perpetuam serwitutem (dozwala
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tedy tylko przeday w niewol czasow), a zarazem orzeka,

e pan nie moe takiej niewolnicy odprzedawa ex odio. Kiedy

przedana odsuy swe lata, staje si woln a iugo servitutis,

zreszt ojciec moe j jeszcze wczeniej odkupi. Art. 18

(Dat. II. 22) »de paganis servis emptis« zapewnia takim nie-

wolnikom wolno, jeeli przyjm chrzest; gdyby to nie nast-

pio, wolno panu odprzeda ich dalej. Art. 24 (Dat. II. 27)

o nastpstwach zabicia niewolników (servus aut serva) podaje

midzy innemi wzmiank o zakupnie ich za cen pienin;
art. 27 (Dat. II. 30) stanowi, e niewolnik (servus), któremu

pan wybi oko, staje si wolnym a servitute empta, jeeli jest

chrzecianinem; jeli to za poganin, ma by odprzedany za

poow ceny. Zawiera tedy St. O. cay szereg przepisów o nie-

woU we waciwem tego sowa znaczeniu; przepisy te raziy

•do tego stopnia » króla sankcyonatora«, e w zatwierdzeniu

z r. 1519 umieci przy art. 16 dodatek: Hactenus non fuit

nec est usus in regno mancipiorum et servorum in illibertate

servandorum. Skoro wic redaktor St. O. uwzgldni w tak

szerokiej mierze zasady dawniejszego narodowego prawa arme-

skiego o niewolnictwie, nie ma adnej podstawy do przypu-

szczenia, eby pominicie jedynego o tym samym przedmiocie

artykuu nastpio ze wzgldu na to, e w Polsce podówczas

»nie byo niewoh«.

Gdyby chodzio o wskazanie rzeczowej przyczyny pomini-

cia, naleaoby jej raczej szuka gdzieindziej. Dat. II. 77 jest

widocznie odpowiednikiem Dat. II. 20, zuytkowanego w art. 16

St. O. Artyku pominity zapewnia ochron prawn takiemu

niewolnikowi, który po siedmiu latach, nie mogc si doczeka

manumisyi, zbieg od swego pana; w art. za 16 St. O. przy-

toczono przepis starego prawa, przykazujcy niewolników usamo-

walnia w siódmym roku niewoli. Ta norma uchylona jednak

zostaa postanowieniem nowego prawa, zuytkowanem równie

w art. 16, które nic ju nie wspomina o siedmioletnim okresie

niewolnictwa, jeno stanowi, e niewolnik dopóty ma pozosta-

wa w niewoli (zatem chociaby ponad siedm lat), dopóki nie
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odsuy zapaconych za pienidzy; przepis, biorcy w opiek

niewolnika, który zbieg w siódmym roku, sta si wobec tego

bezprzedmiotowym. I to jest zapewne powód jego pominicia,

ale nie w Statucie ormiaskim, jeno w innym za-

bytku; przyczyna pominicia w statucie jest zgoa
inna^. Przytaczam ten szczegó w tym celu, aeby wskaza,

jak lisk i niepewn jest droga czysto porównawczego zesta-

wiania dwu zabytków celem wywietlenia genezy jednego z nich,

jeli si nie rozwie uprzednio zasadniczego pytania, czy w sa-

mem tego rodzaju porównaniu ley waciwy klucz do rozja-

nienia kwestyi ^.

Pominicie kilku innych artykuów Dat. II tómaczy prof. Ku-

trzeba innemi znowu pobudkami. Chodzi tu przedewszystkiem

o Dat. II. 1, obszerny zbiór przepisów, okrelajcych stanowi-

sko prawne króla, jako to: prawo nastpstwa tronu, róne
uprawnienia monarsze, prawo zdobyczy wojennej, prawo po-

bierania podatków i t. p. ^, tudzie Dat. II. 114, zawierajcy

przepisy o usuwaniu królów od wadzy^. »Te artykuy musiay

* Por. rozdz. V.

2 Uwzgldniajc wszystkie wykazane dotd bJdy w wywodach prof. Ku-
trzeby, widzimy, e wynikJy one z bardzo powierzchownego uwzgldnienia

treci tych postanowie Dat., które zostaJy przejte do St. O.: kademu
dla pewnych rzekomych przyczyn pominitemu artykuowi da si przeciw-

stawi znacznie wiksza ilo innych artykuów, tego samego przedmiotu

dotyczcych, które w St. O. uwzgldniono. O tych przepisach statutu,

w pewien systematyczny porzdek zestawionych, autor byby by móg
zaczerpn wiadomoci w kilku pracach dawno juz przedtem o prawie

ormiaskiem ogoszonych; s poród nich takie, o których nieznajomo
mnie strofuje. Przytaczam tylko Bischoffa, Das alte Recht, Blatter 1857:

przepisy St. O., dotyczce zabójstwa i zranienia, zestawione tu s na

str. 305— 6, kradziey na str. 306, nieruchomoci na str. 289, niewolni-

ctwa na str. 289. Podobnie Kohler, Das Recht der Armenier, Zeitschr.

1887 zestawi postanowienia: o zabójstwie i ranach str. 424 n., o kra-

dziey str. 431 n., o nieruchomociach str. 422. 430. 436, o mynach
str. 422, o niewoli 405 n. 408.

8 Karst, Rechtsbuch II. 5. 403 n.

^ Ibid. II. 94. 355.
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odpa, poniewaby naruszay prawa króla«, twierdzi autor i.

Po sprostowaniu, i przepisy, dotyczce prawa królewskiego,

nie nadaway si do zuytkowania w Statucie Ormian lwow-

skich, argument ten monaby uzna jako wystarczajcy, gdyby

nie okoliczno, e nie jest to argument jedyny, którym da si

wytómaczy pominicie ^; dodam zreszt, e w Dat. II. 1 znaj-

duje si szereg wanych przepisów z dziedziny prawa kar-

nego ^, które mogy si byy nada do uwzgldnienia. Do rzdu
artykuów, które zdaniem prof. Kutrzeby musiay by opu-

szczone dla tego, e ^naruszayby prawa króla«, nalee maj
prócz tego: Dat. II. 16 i 85, orzekajce, i sdziowie stronni-

czy lub przekupni maj by pozbawieni urzdu f Twierdzenie

to jest oczywicie bezzasadne, gdy sdziowie prawa ormia-

skiego v/e Lwowie, t. j. wójt ormiaski i starszyzna, a choby
nawet i wójt miejski, byli wybieralnymi organami autonomi-

cznymi ^, na których ustanowienie król nie wywiera w zasa-

dzie adnego wpywu, zatem te i zoenie ich z urzdu w niczem

nie mogo ublia prawom królewskim. W statucie samorzdnej

gminy, jak bya gmina Ormian lwowskich, posiadajca odr-

bne swoje sdownictwo, mniejsza na razie o to, czy z wa-
snym, czy z miejskim wójtem na czele, przepisy o usuwaniu

sdziów, którzy naduyli sw^ej wadzy, nie tylko nie byy zb-

dne, ale owszem podane. Dodam zreszt, e St. O. art. 111,

w postanowieniu przejtem z Dat. intr. 6, zajmuje si t sam
spraw, t. j. wymaga od sdziów bezstronnoci i zakazuje

przekupstwa, okrela nawet nastpstwa karne w razie naduy
w tym kierunku, tyra razem w postaci kary bezecnoci.

Co do pozostaych siedmiu artykuów Dat. II, które wedug
zestawienia Karsta nie weszy do St. O., a raczej co do szeciu

(po usuniciu Dat. II. 93, którego tómaczenia Karst nie poda),

^ Kutrzeba, Datastanagirk 671.

* Por. rozdz. V i VI.

' Zestawione u Karsta, Rechtsbuch II. 294. 295 i n.

* Ibid. U. 334 335.

s Por. Balzer, Sdown. ormia. 12. 35 n.
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wypowiada prof. Kutrzeba równie pewne przypuszenia, ma-

jce na celu wyjani przyczyn ich pominicia; zaznacza tu

zreszt sam, i »kwestya nie zawsze przedstawia si jasno« ^

Dat. II. 87 o karze chosty na stron procesow, która we-

zwana do sdu nie stana ^, usunity zosta »zapewne jako

nieodpowiadajcy praktyce*. Twierdzenie, e chosta nie bya
kar niestania, odpowiada rzeczywistoci (por. St. O. art. 122),

czy jednak w tern leaa przyczyna pominicia, tego przes-

dza nie moemy, stwierdziwszy w caym szeregu wypadków
poprzednich, i same wzgldy rzeczowe nie odgryway tu roh

rozstrzygajcej. Dat. II. 75, dozwalajcy z gniazd wybiera

tylko pisklta, nie za wysiadujcej matki, z uzasadnieniem:

»eby ci si dobrze powodzio i eby dugo y na tym wie-

cie* ^, mia by pominity » oczywicie dla tego, e nie zawiera

przepisu prawnego, ale tylko etyczn wskazówk*. Argument

ten byby moe przekonywujcym, gdyby nie okoliczno, e
w innych przepisach, które St. O. przej z Dat, znajdu-

jemy przecie podobnie stylizowane artykuy; por. n. p. art. 56

(Dat. II. 66), wzbraniajcy samowolnej zmiany granic: quod

Deus concederet vobis successoribus agros et alia bona cum
gaudio et sine iniuria proximi utifrui, tam fratres quam extranei

in iustitia manere et convivere.

Co do Dat. n. 101 widzi autor przyczyn pominicia w tern,

e dotyczy on pokuty dla wiadka, który faszywie zezna,

kwestya ta za »ju raz bya omawian ze stanowiska prawa

wieckiego*. Mylowo zdaje si z tym argumentem czy inne

jego spostrzeenie, e redaktor St. O., dc do odebrania temu

zabytkowi charakteru prawa kocielnego, usuwa w niektórych

razach (przytoczone trzy artykuy) pokut, któr Dat. czsto

stosuje*. Zapatrywanie to wymaga sprostowania, w trojakim

kierunku. Przedewszystkiem stwierdzi trzeba, e pokuta w zna-

* Kutrzeba, Datastanagirk 672.

* Karst, Rechtsbuch II. 314.

» Ibid. II. 280.

* Kutrzeba, Datastanagirk 672. 673.
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cznej bardzo iloci wypadków przesza z Dat. do St. 0., por.

art. 19, 21, 24, 33, 66, 75 (Dat. II. 23, 24, 27, 37, 76, 89);

co wiksza, w St. O. art. 76 i 79 znajdujemy pokut, pomimo

e o niej nie wspominaj odpowiadajce im art. pierwotnego

zwodu Dat. II. 92 i I. 44 1. Powtóre, ów inny ustp St. O.,

w którym kwestya odpowiedzialnoci wiadków za faszywe-

zeznanie »ju raz bya omawian ze stanowiska prawa wiec-

kiego* (art. 57, Dat. II. 67), dotyczy jedynie odpowiedzialnoci

karnej, i okrela t rzecz bardzo tylko ogólnikowo: debet sen-

tentiari sicut uilibet malus. Po trzecie, i to najwaniejsza^

Dat. II. 101, którego pominicie ma tu by wanie wyjanione,

nie ogranicza si bynajmniej do naoenia samej pokuty na

faszywego wiadka, jak twierdzi autor; owszem, orzeka on,^

e taki wiadek jest przedewszystkiem zobowizany do wy-
nagrodzenia szkody pokrzywdzonej stronie, a dopiero,,

gdyby jej nie mia z czego uici, winien podda si pokucie 2.

Artyku ten jest zatem take przepisem prawa wieckiego,,
który nadawa si w peni do zuytkowania w St. O., tern

bardziej, e urzdza on tu spraw odpowiedzialnoci
cywilnej, której nie dotkn jedyny, faszywemu wiadectwu

powicony art. 57 tego statutu.

Wreszcie pominicie Dat. II. 69, 96 i 97, dotyczcych prawa

dziedziczenia, tómaczy prof. Kutrzeba t okolicznoci, e je

zastpiono innymi przepisami, zaczerpnitymi z Ksigi syryjsko-

rzymskiej, bd te dla tego, e ulegy moe zmianie w pra-

wie zwyczajowem ^. Pierwszy z tych argumentów daby si

zastosowa conaj wicej do Dat. II. 96, w którym okrelono

udzia spadkowy córek w stosunku do udziau synów ^, t. j.

kwesty, o której mówi te zuytkowany w St. O. art. VIII i IX

(ze zmian w tem miejscu) Dat. II. 62 (nie przepis z Ksigi

1 Take o pokucie w St. O. rozprawia szeroko Kohler, Das Recht

d. Armenier, Zeitschr. 1887, 427—429.

' Karst, Rechtsbuch II. 335.

3 Kutrzeba, Datastanagirk 672.

* Karst, Rechtsbuch II. 167.
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syryjsko -rzymskiej). Z pozostaych dwu artykuów nieprzej-

tych, Dat. II. 69 stanowi, e ojciec, rozporzdzajc majtkiem
spadkowym, nie moe synowi z drugiego maestwa przyzna

pierworodztwa przed synem z maestwa pierwszego, ani te
opatrzy go wiksz sched i; Dat. II. 97 okrela znowu z oso-

bna prawa spadkowe nascituri^. Przepisy, dotyczce obu tych

ostatnich przedmiotów, nie zostay w St. O. zastpione innymi,

zaczerpnitymi czy to z Ksigi syryjsko-rzymskiej, czy jakiego-

kolwiek innego pomnika prawnego: w^ caym bowiem St. 0.

nie ma ani jednego artykuu, któryby si zajmowa czy to

ustosunkowaniem praw spadkowych dzieci z rónych maestw,
czy te ustaleniem dziedziczenia nieurodzonego jeszcze podu.

Gzy za prawo zwyczajowe co do obu tych kwestyj przepro-

wadzio jakie zmiany w stosunku do postanowie Dat. II. 69

i 97, to rzecz, o której nic nam nieAviadomo. zatem taka, któ-

rej nie mona obiera za podstaw do w^ytómaczenia pomi-

ni. Nadmieni zreszt, e gdyby tu nawet przyj jakie

zmiany, przeprowadzone w prawie zwyczajowem, pominicie

nie daoby si usprawiedliwi: skoro w St. O. nie byo a-
dnych innych przepisów, przedmiotu tego dotyczcych, oba

te artykuy nadaway si wanie do zuytkowania jako pod-

stawa odpowiednich postanowie, z przeprowadzonemi stoso-

wnie do nowego zwyczaju zmianami, jak je wykazuje take

cay szereg innych artykuów St. O., przejtych z Dat. czy te
innych pomników prawnych, z odpowiedniemi przeksztace-

niami '.

Na tern spostrzeeniu zamykam rozbiór teoryi prof. Ku-

trzeby co do przyczyn pominicia niezuytkowanych artykuów

Dat. Okazao si we wszystkich niemal wypadkach, e przy-

toczone przez autora argumenty nie wystarczaj do wyjanie-

nia sprawy, a co do przewanej ich czci ponadto, e przy-

1 Karst, Rechtsbuch II. 181.

2 Ibid. II. 192.

» Por. rozdz. III.



[237] Statut ormiaski. 49

czyny pominicia musiay lee wanie gdzieindziej. Droga,

któr obra prof. Kutrzeba, jest tedy bdn; eby wyjani
zagadnienie, naley rozpatrzy rzecz z innego punktu widzenia.

III.

Artykuy Statutu ormiaskiego, odpowiadajce artyku-

om pierwotnego zwodu Datastanagirku, Ksigi prawnej
syryjsko -rzymskiej i pomników prawa polskiego i nie-

mieckiego.

Dotyciczasowi badacze, nie wyczajc Karsta, za którym

idzie równie prof. Kutrzeba, w szeregu bezporednich róde
St. O. wymieniaj dAva tylko daw^niejsze zwody prawne: Data-

stanagirk i Ksig prawn syryjsko -rzymsk. Prof. Kutrzeba

stawia jeszcze pytanie, czy na statut nie wpyno ponadto

take prawo polskie i miejskie niemieckie, sam jednak bliej

go nie rozpatruje, pozostawiajc zadanie to innym badaczom;

przyjmuje zreszt moliwo tego wpywu tylko ze wzgldu

na przeksztacenia, jakim podlegy niektóre artykuy, przejte

z Datastanagirku i Ksigi syryjsko-rzymskiej *; nie dochodzi

natomiast, czy takie artykuy, które nie dadz si odnie wcale

do jednego z tamtych dwu zwodów prawnych, nie s wprost

i bezporednio przejtkami z prawa polskiego lub niemieckiego.

Dokadniejsze rozpatrzenie rzeczy dao nam mono stwier-

dzenia, e w istocie pewne artykuy St. O. opary si wprost

na przepisach zaczerpnitych z ksig prawa niemieckiego, obo-

wizujcych w miastach polskich, jako te z pomników rednio-

wiecznego ustawodawstwa polskiego; jak niemniej, e cay

szereg postanowie, opartych na dwu gównych ródach sta-

tutu, Datastanagirku i Ksidze syryjsko-rzymskiej, dozna prze-

ksztacenia lub uzupenienia na podstawie tyche wanie za-

* Kutrzeba, Datastanagirk 672.

Stndya nad hist. prawa polskiego IV. 17
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bytków prawa niemieckiego lub polskiego. Z ksig prawa nie-

mieckiego wchodz tu mianowicie w rachub: lus municipale

(Weichbildrecht) saskie (magdeburskie), i Zwierciado saskie;

z zabytków ustawodawstwa polskiego statuty Kazimierza W.
i statut warcki. Prócz tego da si w niektórych wypadkach

stwierdzi wpyw miejscowej praktyki prawnej.

Lwi cz przejtków zawdzicza St. O. D a t a s t a n a g i r-

kowi (Dat). Tablica porównawcza Karsta^ uwydatnia wza-

jemny stosunek artykuów St. O. i zwodu pierwotnego
Dat. Na zestawieniu tem opar si w zupenoci prof. Kutrzeba,

poprawiwszy tylko trzy myki cyfrowe Karsta (moe omyki

druku) 2. Omyek takich jest tu wicej; ponadto gdzieniegdzie

usun trzeba pewne cytaty jako niezasadne, gdy blisze roz-

patrzenie rzeczy wykazuje, i dane postanowienie St. O. oparo

si na innem ródle, anieli przyjmowa Karst. Rónice co do

szczegóów uwydatni zamieszczona przy kocu niniejszej pracy

tablica porównawcza. Zestawiajc wyniki naszego porównania,

stwierdzamy na tem miejscu ogólnie, co nastpuje:

Artykuom Dat. introdukcyi odpowiada 10 artykuów

St. O., a mianowicie art. lE—VI, 57, 119—121, 123 i 124;

z tego wycznie na introdukcyi oparte s tylko art. IV—VI,

wszystkie inne zuytkoway ponadto przepisy, zawarte bd to

w dalszej czci Dat. (ksiga II), bd w innych ródach pra-

wnych, któremi posugiwa si redaktor St. O. W zestawieniu

Karsta jako ródo art. V podano mylnie Dat. intr. 6, zam. 8,

jako ródo art. 120: Dat. intr. 6. zam. 5, a jako ródo art.

123: Dat. intr. 7, zam. 8.

Artykuom Dat. ksigi pierwszej odpowiada 5 artyku-

ów St. O., a mianowicie art. IX. X, 55, 76 i 103. opartych

na szeciu artykuach Dat. I, z tego art. IX i 103 nie wycznie,

pierwszy z nich bowiem polega take na przepisach skdind
przejtych, mianowicie na Dat. II i innych pomnikach prawnych,

» Karst, Grundrss, Zeitschr. XIX. 350—1.
2 Kutrzeba, Datastanagirk 667 przyp. 1.
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na drugi wpyny te prawdopodobnie zasady, przyjte w ówcze-

snej praktyce miejscowej. W zestawieniu Karsta podano myl-

nie, jakoby art. 121 tej ksigi zuytkowany zosta w St. O.

art. VIII, i jakoby art. 19 i 20 Dat. I suyy za podstaw

artykuowi 62 St. O.; w rzeczywistoci opary si one na prze-

pisach, zaczerpnitych skdind.

Artykuom Dat. ksigi drugiej odpowiada 106 artyku-

ów St. O., a mianowicie art. VII—IX, 1—54, 56—60, 63—75,

77—102, 104—107 i 117; z tego w 35 artykuach St. O.

(Vn—IX, 3-6, 8, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 46, 48,

49, 57, 58, 60, 63, 75, 83, 88—91, 95, 98, 102, 105, 108)

zuytkowaze sa ponadto postanowienia, zawarte bd to w in-

nych czciach Dat., bd w innych pomnikach prawa, z któ-

rych korzysta St. O.; nadto na uzupenienie trzech artykuów

St. O., opartych na Dat. II (80, 87, 107) wpyna praktyka

miejscowa. W zestawieniu Karsta poprawi naley nastpu-

jce szczegóy: artwi 9 odpowiada Dat. II. 11, nie 10; art-wi

20 odpowiada Dat. II. 85, nie 84; art-wi 32 odpowiada Dat. II.

37, nie 36; art-wi 33 odpowiada Dat. II. 38, nie 37; art-wi 34

odpowiada Dat. II. 40, nie 34; art-wi 39 odpowiada Dat. II. 45,

nie za take 44; w art. VIII i IX nie zuytkowano Dat. II. 64.

Z Ksigi prawnej syryjsko-rzymskiej wersyi ar-

meskiej (SR.), wedug zestawienia Karsta, za którem w zu-

penoci poszed prof. Kutrzeba, mia St. O. korzysta tylko

w 8 artykuach; w rzeczywistoci przejtki te znajduj si

w 11 artykuach, a mianowicie w art. I, II, 61, 62, 108—111,

113, 114, 116; z tego art. 116 opar si czciowo take na

innych ródach. Nieuwzgldnione przez Karsta (i prof. Kutrzeb)

przejtki odnosz si do St. O. art. 61, 62, 109. Naodwrót

zestawienie Karsta spostowa naley w tym kierunku, e pod-

staw art. 113 jest nie tylko SR. 145 ale take SR. 102, a pod-

staw art. 116 prócz SR. 1 nadto take SR. 2, 13, 89, nato-

miast usun tu naley SR. 142, z którego artyku niniejszy

wcale nie korzysta.

Przepisy, zawarte w lus Municipale (IM.), zuytkowane

17»
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zostaJy w 10 artykuach St. O., mianowicie w art. 46, 48, 49,

60, 88, 115, 120—122 i 124.

Obficiej korzystaj St. O. z Zwierciada saskiego (ZS.),

przejwszy z ksigi I przepisy jego w 8 artykuach, mianowi-

cie w art. 48, 49, 88, 89, 115, 122—124, z ksigi II w 20

artykuach, t. j. w art. 3—6, 8, 34, 35, 37, 60, 63, 75, 90, 91,

95, 98, 102, 104, 118, 122 i 123, z ksigi HI w 8 artykuach:

44, 48, 49, 57, 83, 105, 115, 119.

Bardzo liczne s te przejtki z pomników ustawodawstwa

polskiego, przedewszyatkiem z Statutów Kazimierza W.,

(St. KW.), z których korzystay nastpujce artykuy St. O.:

III, VIII, IX, 20, 23, 42, 44, 46, 58, 88, 108, 115, 116, 122,

123, razem artykuów 15. Przepisy Statutu warckiego
(St. W.) przeszy do 6 artykuów St. O., a mianowicie do

art. Vm, 48, 49, 108, 115, 116.

Oddziaywanie miejscowej praktyki prawnej da si

odnie do St. O. art. IX, 80, 87, moe take do art. 103 i 107,

razem do 5 artykuów.

Na ogóln ilo 134 artykuów obu czci St. O. oparo si

tedy 133 artykuów na postanowieniach przytoczonych poprze-

dnio zwodów prawmych, wzgldnie te na zasadach, zaczer-

pnitych z praktyki miejscowej.

Nasuwa si pytanie zasadniczo wane: w jaki sposób cay

ten materya, przejty z gotowych, dawniej ju istniejcych

pomników prawnych, zuytkowany zosta w St. O.; czy go tu

mianowicie przejto wiernie, bez przeksztace, albo przynaj-

mniej bez dalej sigajcych zmian; czy te moe zmiany takie

dadz si tutaj wykaza w pokaniejszej iloci i jako bardziej

zasadnicze co do treci? Dotychczasowi badacze pytanie to

rozpatrywah zgoa po macoszemu. Stwierdziwszy zjawisko,

rzucajce si od razu w oczy, e St. O. przeprowadzi w wielu

wypadkach daleko idce zmiany pod wzgldem stylizacyi

przepisów, zwaszcza tych, które zaczerpnite zostay z roz-

wlekego w przewanej czci Dat., nie przeprowadzono szczegó-

owego porównania odpowiadajcych sobie przepisów pod
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wzgldem rzeczowym, poprzestajc na ogólnikach, które

s raczej odbiciem dorywczych wrae, anieli wyrazem nau-

kowych docieka; nie dziw, e wobec tego pomidzy ogólni-

kami zaznaczy si dadz nawet sprzecznoci. Zdaniem Kar-

sta, zmiany przeprowadzone w St. O. co do przejtków z Dat.,

»s czciowo bardzo znaczne, i wypywaj w przewanej

czci z denia, aeby odnone przepisy przystosowa do prawa

krajowego jako te obowizujcego w Polsce prawa zachodnio-

kocielnego« \ Prof. Kutrzeba co do zuytkowania Dat. wyraa
ogólnikowe zapatrywanie, e przepisy jego przeszy do St. O.

»z modyfikacyami ze wzgldu na polskie ju stosunki*, e
jednak >na ogó St. O. do si trzyma przepisów prawnych,

zawartych w odpowiednich ustpach Dat. II, s jednak i zna-

czne nieraz rónice* (tu przydane dwa czy trzy przykady,

z uwag, e naleaoby zbada wpyw prawa polskiego i miej-

skiego niemieckiego na ten zabytek), wreszcie, e redaktor St. O.

musia tre >zastosowywa do odmiennych stosunków pol-

skich lub te do zmienionego ju zwyczaju prawnego* ^. Co

do sposobu zuytkowania SR. stwierdza znowu tene autor,

i redaktor St. O. » znacznie dokadniej trzyma si tekstu, ni

odnonie do ustpów, branych z Dat.*^.

Kwestya rzeczowych zmian, przeprowadzonych w St. O.,

wymaga tedy jeszcze szczegóowego rozbioru, nie tylko dla stwier-

dzenia, które z przytoczonych tu zapatrywa ogólnikowych

zblia si bardziej do prawdy, i czy w ogóle którekolwiek,

i w jakim zakresie, odpowiada rzeczywistoci, ale i dla innych

zasadniczych powodów. Rozbiór taki poda przedewszystkiem

materya do bada porównawczych, pojtych jako cel

sam w sobie; poza tem take wydobdzie szczegóy, które

przyda si mog do wywietlenia genezy i losów

1 Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 349. Pewnem uzupenieniem tego

ogólnikowego twierdzenia s zestawienia przepisów Dat. z St. O., zamie-

szczone u Kar sta, Rechtsbuch II. pass.

* Kutrzeba, Datastanagirk 670. 672. 679.

Mb id. 676.



54 O. Balzer. [242]

St. O. przed jego zatwierdzeniem z r. 1519. Podejmujemy to

zadanie, ostrzegajc, co do porównania St. O. z Dat., e na

razie nie schodzimy jeszcze ze stanowiska, zajtego przez

Karsta i prof. Kutrzeb, t. j. porównujemy statut nasz ze zwo-

dem pierwotnym Dat.

Dla oryentacyi stwierdzamy przedewszystkiem w ogólnem

zestaw^ieniu co nastpuje:

Bez istotnych zmian rzeczowych przejte zostay postano-

wienia Datastanagirku z introdukcyi w dwu artyku-

ach St. O.: IV i V, z ksigi pierwszej w jednym art.

St. O.: 55, z ksigi drugiej w 29 artylcuach St. 0.: 2, 7,

13, 15—17, 19, 24—26, 28, 29, 38, 43, 47, 53-55, 59, 65,

67—69, 71, 74, 77, 78. 81 i 86. Razem artykuów rzeczowo

niezmienionych przej St. O. z Dat. trzydzieci dwa.

Natomiast wykazuj zmiany rzeczowe nastpujce artykuy

St. O.: siedm opartych na Dat. introdukcyi: III, VI, 119—12 !»

123 i 124; trzy zaczerpnite z ksigi pierwszej: IX, X
i 103; wreszcie 78 artykuów zaczerpnitych z ksigi dru-

giej: VII—IX, 1, 3—6, 8—12, 14, 18, 20—23, 27, 30—37,

39_42, 44—46, 48—52, 56—58, 60, 63, 64, 66, 70, 72, 73,

75, 76, 79, 80, 82—84, 87—102, 104—107 i 117. Razem tedy

przepisy Dat. zmienione zostay w St. O. w 88 wypadkach.

O stosunku St. O. art. 85 do odpowiadajcego mu (wedug

zestawienia Karsta) artykuu Dat. II. 104 nie umiem nic po-

wiedzie, gdy pubikacya Karsta ^ nie podaa jego brzmienia

w dostpnym mi przekadzie z jzyka ormiaskiego na nie-

miecki.

Z Ksigi prawnej syryjsko-rzymskiej St. O. prze-

j jeden tylko przepis, w art. 110, bez zmiany rzeczowej;

dziesi innych artykuów St. O., t. j. I, II, 61, 62, 108, 109,

111. 113, J14 i 116, w ustpach, zaczerpnitych z tego zwodu,

przeprowadzio zmiany rzeczowe.

Pobudk tych zmian s w wielu wypadkach przejte do

* Karst, Rechtsbuch II.
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St. O. przepisy ksig prawnych niemieckich (IM., ZS.)

oraz ustaw polskich (St. KW., St. W.), tudzie gdzienie-

gdzie zasady praktyki miejscowej, same znowu niejedno-

krotnie czciowo zmieniane; nawet tam, gdzie ródJa te (prze-

pisy prawa niemieckiego i polskiego) s wyczn podstaw
pewnych artykuów, przedostay si one do St. O. ze zmianami

rzeczowemi, tak w art. 115, 118 i 122.

Ogólna liczba artykuów St. O., które w porównaniu z swemi

ródami podstawowemi przedstawiaj zmiany rzeczowe, wy-

nosi 100 ^ Przejdziemy je teraz z osobna, porzdkiem ich roz-

mieszczenia w St. O.

Art. I St. O. o wiceniu niedzieli odpowiada na ogó tre-

ci SR. 44, z t rónic, e w tym ostatnim zabytku nie ma
mowy o czci w. Trójcy. W SR. przepis ten odniesiony do

» króla Leona < (rozumiany tu przez nowszych badaczów cesarz

rzymski Leon); w St. O. podano, i jest to rozporzdzenie

króla armeskiego Jana.

Art. II St. O. nie zawiera, cile biorc, waciwego prze-

pisu prawnego, jest jak gdyby tylko napisem czy zapowiedzi

tego, co nastpi w dalszym cigu. Zaczyna si od sów: Item

TheOli regis Armeniae memoria digna et laudabilis et aliorum

regum et principum Catholicorum Armeniae, z dodatkiem, i
wadcy ci, za natchnieniem Boem, ustanowih prawa, wyjte
z proroków, pism apostoów i ojców kocioa, dla caego swego

narodu, w miastach, miasteczkach, wsiach i gdzieindziej prze-

strzega si majce. Artyku ten opiera si na napisie (tytule)

SR., gdzie jednak jako twórcy prawa wymienieni s » królowie

Konstantyn, Teodozyusz i Leon«; do St. O. przejto tedy do-

piero drugie z rzdu, i to odpowiednio przeksztacone imi:

Theotus. Nadto w SR., prócz wzmianki, e prawa te przejte

* Cyfra ta nie odpowiada dokadnie zliczeniu zestawionych poprze-

dnio pozycyj szczególnych, gdy niektóre artykuy, oparte na dwu zwo-
dach, albo na przepisach zaczerpnitych z dwu odmiennych czci tego

samego zwodu, musiay by uwzgldnione w dwu rónych miejscach ze-

stawienia szczegóowego.
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zostay z ksig Mojesza, nie ma caego dalszego ustpu o po-

chodzeniu ich z pism apostoów^ i ojców kocioa, ani te
o przeznaczeniu tych praw dla caego narodu, osiedlonego

w rónych miejscowociach.

Art. ni St. O. przykazuje sdziom rozstrzyga spory bez-

stronnie i sprawiedliwie, wobec ubogich i bogatych, wdów i sie-

rot, a w razie naduycia grozi im bezecnoci; w odpowiednim

ustpie Dat. intr. 6 nie ma wzmianki o karze infamii, z tej

prostej przyczyny, e narodowe prawo armeskie tego rodzaju

kary nie znao ^. Infamia, jeden z pospolitszych rodzajów kary

w wspóczesnych prawach zachodnich -, przedostaa si tu za-

tem z tyche praw, i to raczej z prawa polskiego, ni niemiec-

kiego. Prawo niemieckie bowiem, w kodeksach, obowizujcych
w miastach polskich, nie nakadao na sdziego, wyrokujcego

niesprawiedliwie lub stronnie, kary bezecnoci. ZS. w razie

nagany wyroku poleca awnikowi wsta z awy i umieci
w niej samego naganiajcego, eby wynalaz wyrok odpowie-

dni 3, podobnie BI., przykazujc ponadto zoy jeszcze od-

powiedni zakad^; ten ostatni pomnik nawet w ustpie, zajmu-

jcym si z osobna przekupstwem sdziego, nie wspomina nic

o infamii jako skutku stronniczego wyroku, jeno mówi o usu-

niciu awnika z jego urzdu ^ Natomiast w polskiem prawie

1 Dochowane kodeksy prawa armeskiego (Datastanagirk, Kodeks

Sempada) nie wymieniaj nigdzie infamii jako kary. Karst, Bechtsbuch

II. 335. 3.36 przyjmuje wprawdzie, e moga ona istnie w najstarszem

prawie armeskiem, i skutkiem tego uwaa odnony przepis St. O. art. III

za reminiscency pierwotnego sposobu karania w Armenii. Dla takiej

hypotezy nie ma dostatecznych podstaw, a domys o reminiscencyach

najstarszego prawa u Ormian lwowskich z koca wieków rednich jest

bardzo ryzykowny. Rzecz ca tómacz bez adnych trudnoci dalsze

nasze uwagi w tekcie o recepcyi zasad prawa zachodniego.

* Por. n. p. co do prawa niemieckiego: LM. art. 19, Daniels, Rechts-

denkmaler 94, co do prawa polskiego St. KW. art. 60, 80, 88, 133, Hel-

cel, Starod. pr. pol. pomn. I. 95. 109. 115. 145.

* ZS. III. 69, Ho me y er, Des Sachsenspiegels ester Theil 365.

* IM. 73, Daniels, Rechtsdenkmaler 142.

5 IM. 99, ibid. 156.
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ju St. KW. 113 podkrelaj niedwuznacznie zasad bezecnoci

sdziów stronnych i niesprawiedliwych, stwierdzajc, e sdzio-

wie tacy s velut famae suae prodigi et persecutores ipsorum

honoris; przepis ten uzna mona snadno za waciw pod-

staw zmiany ^

W art. VI St. O. jako sdzia wymieniony jest wójt ormia-

ski, o którym oczywicie nie wspomina sucy tu za pod-

staw Dat. intr. 6. Wspólne obu artykuom jest postanowienie,

e dowód z zeznania 2— 3 wiadków przyj naley jako wy-

starczajcy; w St. O. jest ponadto dodatek, niezawarty w Dat.,

e gdyby strona przeciwna podawaa w wtpliwo zeznania

wiadków, sd nie ma zwaa na takie zarzuty.

Art. VII St. O. o testamentach wykazuje daleko idce rónice

wobec odpowiadajcego sobie Dat. II. 99. Co do wanoci testa-

mentów Dat. powouje si w zasadzie na sowa apostoa w. Pa-

wa, i testament skutkiem mierci testatora staje si niewzru-

szalny; z osobna jednak rozrónia, czy go sporzdzono w do-

brem zdrowiu, czy w czasie choroby, i orzeka w pierwszym

wypadku na ogó wano testamentu, w drugim jego niewzru-

szalno, jeeU testator umrze tego samego dnia po jego spo-

rzdzeniu. Jakkolwiek ten ostatni przepis skierowany by przeciw

prawidu prawa islamickiego, uznajcego wano takiego te-

stamentu tylko wtedy, jeli testator zmar conajwczeniej w 40

dni po jego sporzdzeniu, wprowadzi on tu przecie pewne

zamcenie ogólnej zasady o niewzruszalnoci testamentów, sta-

wiajc niejako osobne zastrzeenie co do testamentów, sporz-

dzonych w czasie choroby. W St. O. niejasno ta usunita

w zupenoci: wano testamentów » potwierdzonych mierci

testatora*: uznana \y peni, bez owego przydatku o zgonie te-

statora w tym samym dniu po sporzdzeniu testamentu. Ró-

wnie zachodz pomidzy obu zwodami wane rónice co do

formalnoci, wymaganych przy akcie testowania. Dat. da
obecnoci kapana i trzech wiadków; w St. O. ilo wiadków

1 Por. o tym ustpie niej rozdz. V.
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ustalona na 2—3, z dodatkiem, e maj by brani z poród

starszyzny ormiaskiej; nadto domaga si St. 0. obecnoci
krewnych, o czem w zwodzie pierwotnym Dat. (i przewanej

czci innych zwodów) zgol nie ma mowy. Skd si tu wzi
ten wymóg, wytómaczymy poniej ^ Nie ma równie w Dat.

bliszego okrelenia roli krewnych przy sporzdzeniu testa-

mentu; szczegóowo zajmuje si t spraw St. O. Poleca on

wyranie wiadkom testamentowym, aby wezwah krewnych

do czynienia zarzutów przeciw rozporzdzeniu ostatniej woh^

jeli jakie maj, jeszcze za ycia testatora; do czego z naci-

skiem szczególnym dodaje, e w razie zaniedbania zarzutów,

testament, w jakimkolwiek ksztacie zdziaany, bdzie niewzru-

szalny, i e krewni zarzdzeniom jego adn miar póniej

sprzeciwia si nie mog. Postanowienie, e testator,

który wyzdrowia, ma prawo testament zmieni, jest wspólne

obu odpowiadajcym sobie artykuom, ale zastrzeenie Dat.,

e nie wolno umniejsza zapisów na cele pobone, nie przeszo

do St. O.

Art. VIII St. O., o wyposaeniu i dziedziczeniu córek, za-

wiera równie, v/ stosunku do Dat, cay szereg postanowie

odmiennych. Znamienn jest rzecz, e niemal wszystkim tym

zmianom odpowiadaj postanowienia ówczesnego ustawodaw-

stwa polskiego, natomiast nie ma takiej zgodnoci z przepi-

sami obowizujcego w miastach polskich prawa niemieckiego.

Do zmian naley przedewszystkiem wymóg obecnoci krewnych

(amici) przy zarczynach, jako te przepis, e narzeczony przed

lubem winien umówi si z ojcem co do wysokoci posagu,

który ma mu by wypacony. Zestawi z tem naley St. KW.^

102, wedug którego dum aliua domicella maritatur, dos seu

donatio in pecunia parata sufficiat, quae in praesentia amico-

rum assignetur; IM. 22 mówi wprawdzie take o udziale i przy-

zwoleniu krewnych, ale nie przy wyposaeniu córki przez ro-

dziców (ojca), jeno przy ustanowieniu t. z. Leibzucht i Morgen-

^ Por. rozdz. Y.
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gabe przez ma^. Wyrane postanowienie, e posag, jako

cz schedy dziedzicznej, nie moe by córkom odmówiony

przez ojca, nie znajduje si w Dat.; porednio tylko mona je

zwiza z Dat. II. 62 i 63, które o wyposaeniu kobiet za

ycia ojca mówi jako o rzeczy zwyczajnej. O prawie ojca

zapisania córce dowolnej schedy w testamencie, z dodatkiem,

na który znowu widocznie pooono nacisk, e ani synowie,

ani krewni sprzeciwia si temu nie mog, nie ma równie

wyranej wzmianki w tych artykuach Dat. Podobnie co do

dziedziczenia beztestamentowego córki niezamnej jest pewna

rónica midzy St. O. a Dat. II. 62 i 63. Te ostatnie przepisy

okrelaj jej sched jako równ schedzie braterskiej, zastrze-

gaj tylko, e córki nie mog wzi w posiadanie spadku

ojcowskiego (nie mog by Erbverwahrer, jak tómaczy Karst,

odnosi si to sn do nieruchomoci). St. O. nic nie mówi

o równym udziale niezamnych córek z brami, stanowi tylko,

e bracia maj je wyposay, sami za otrzymuj dobra po-

zostae po ojcu. Zupenie zgodnie z tym przepisem stanowi

te St. KW. 124 i St. W. 6, e córki niezamne maj by
po mierci ojca wyposaone przez braci, nie wspominajc nic

o równym ich z nimi udziale spadkowym (tylko St. W. przy-

daje tu jeszcze, e maj prawo do spadku po matce). Kwestya

dziedziczenia beztestamentowego córek, wydanych i wyposao-

nych za ycia ojca, któr zajmuj si Dat. II. 62 i 63, wyzna-

czajc im poow schedy braterskiej (ze wzgldu na poprzednie

wyposaenie), nie jest tu wcale poruszona; co w zwizku

z omówionymi co dopiero przepisami o córkach niezamnych

nie moe by inaczej tómaczone, jak tylko, e (wobec swoich

braci) nie maj one adnego prawa dziedziczenia; skoro bo-

wiem nawet niewyposaone córki nie miay równego udziau

z brami i poprzesta musiay na posagu, wyznaczonym im

dowolnie przez braci, przeto take i prawa córek przez samego

ojca wyposaonych nie mogy siga dalej. Na tem samem

^ Daniels, Rechtsdenkmaler 98.
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stanowisku stoj take St. KW. 124. orzekajc wyranie, e
córka, wyposaona przez ojca, nie ma wobec swoich braci

adnych dalszych praw spadkowych, zgoa odmiennie od prze-

pisów prawa niemieckiego, które córkom wyposaonym przez

rodziców przyznaj równ sched spadkow z ich brami,

dajc tylko wniesienia odebranego poprzednio posagu do

spadku 1. Kocowy przepis St. O., e w braku synów dziedzi-

cz córki, zaczerpnity zosta wprost z Dat. II. 62.

Szereg wanych rónic w porównaniu z Dat. wykazuje

równie art. IX St. O. o dziedziczeniu beztestamentowem.

W bardzo tylko lunym zwizku z Dat. I. 121 stoi przepis

St. O. o prawach pozostaej wdowy do » wniesienia* (impor-

tata), i tego, co jej m »oprawi« w rzeczach zotych, srebr-

nych i innych (quidcunque ei melioravit maritus ipsius super

auro, argento et aliis). St. O. kae pozostaym dziedzicom zwra-

ca je wadowie w kadym razie, niezalenie od tego, czy ma-
estwo byo dzietne czy bezdzietne, czy trwao dugo czy

krótko. Natomiast Dat. I. 121 w zasadzie nie mówi o » opra-

wie*, jeno tylko o wniesionym przez on posagu, i to tak,

e przykazuje go zwraca tylko wtedy, jeli po zmarym nie

pozostay dzieci, przyczem zastrzega, e zwrócony posag nie

dostaje si samej wadowie, jeno jej rodzicom lub braciom. Tylko

w tym wypadku, jeeli m y z on przez czas dugi, wi-

nien wydzieli jej jak cz z swego majtku. Najbardziej,

nawet pod wzgldem styhzacyi, zblia si do St. O. przepis

St. KW. 101, i ona po mierci ma pozostaje circa dona-

tionem et do tern et uaelibet paraphernalia in pecuniis,

gemmis, lapidibus et vestibus; norma ta jest w ka-
dym razie bardziej pokrewna St. O-mu, anieli odnone prze-

pisy pomników prawa niemieckiego, jak ZS. I. 21 i III. 74,

które onie po mu (nawet w razie rozwodu) zapewniaj

* ZS. I. 13, Homeyer, Sachsenspiegel 169; por. te Kalina, Arty-

kuy prawa magd. (art. 14), Rozpr. Akad. Wydz. filol. Yll. 304.
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zwrot tego, co wniosa, i jej »Leibzucht« ^, tudzie ZS. I. 24
i IM. 23, dotyczce t. z. gerady (suknie, piercienie, naramien-

niki zJote i t. p.); te ostatnie przypaday wprawdzie take o-
nie, jednake nie z uprzednio objawionej woli ma, jak w St. (X

(melioravit), jeno wprost z prawa 2. St. O. nie poprzestaje zreszt

na zabezpieczeniu wdowie praw do wniesienia i oprawy w ro-

zumieniu powyej okrelonem, przyznaje jej ponadto take, tym
razem wbrew zasadom ówczesnych praw polskiego czy nie-

mieckiego (n.^p. IM. 22)3, czciowe prawo dziedziczenia, a mia-

nowicie prawo do jednej czwartej czci spadku, zastrzegajc

trzy czwarte waciwym dzieciom. W tym szczególe opar si

czciowo na Dat. II. 63, który mówi o prawie wdowy do

dziedziczenia czci (bliej nieokrelonej) majtku mowskiego,
a bardziej jeszcze na Dat. II. 65, który jako sched dziedziczn

ony wymienia jedne szóst cz spadku; zmiana stosunku

liczbowego przeprowadzona tu zostaa na korzy ony. W braku

dzieci przyznaje St. O., zgodnie z Dat. II. 62, prawo dziedzicze-

nia krewnym bocznym a do czwartego stopnia, ale w jaskra-

wej sprzecznoci z wyranemi postanowieniami tego Dat. II.

63, które wykluczay bezwarunkowo krewnych z rodu macie-

rzystego, rozciga to prawo zarówno na krewnych ojczystych

jak i macierzystych. Przepis, e w braku krewnych czwartego

stopnia, spadek, jako bezdziedziczny, przypada królowi, opiera

si na Dat. n. 62, który jednak nie o prawie króla, ale »s-
dziów « mówi na tem miejscu. Jest rzecz uwagi godn, e
w pomnikach prawa niemieckiego, uywanych w miastach pol-

skich, pytanie, komu przypadaj spadki bezdziedziczne, rozstrzy-

gnite byo sprzecznie. IM. 58 przyznaje je wprawdzie królowi,

i to dopiero po »roku i dniu* *, natomiast ZS. I. 28, znowu

^ Homeyer, Sachsenspiegel 178. 370.

2 Ibid. 182; Daniels, Rechtsdenkmaler 98.

» Daniels, Rechtsdenkmaler 98. ladów istnienia czwarcizny, jak

j znao póniejsze prawo polskie, nie spotykamy jeszcze w tych czasach

w Polsce.

* Ibid. 134.
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po upywie tego samego czasu — sdziemu ^ Przypuszczalnie

zmiana St. 0-go nie opara si tedy na adnem z tych posta-

nowie, jeno na praktyce prawa polskiego, której niewtpliwe

dowody spotykamy ju od pocztków w. XVI 2, w myl której

wycznie uprawnion osob do zabierania spadków bezdzie-

dzicznych by król, nieograniczony warunkiem wyczekiwania

przez >rok i dzie «, jak tego ograniczenia nie podaje take

St. O. Zastrzeenie, e król, otrzymawszy taki spadek, winien

cz jego przekaza na cele pobone, odpowiada, co do myli

zasadniczej, wielokrotnym wzmiankom, rozrzuconym w rónych

artykuach (n. p. Dat. I. 121, II. 99), i cz spadku winna

by na te cele przez samego testatora lub jego krewnych prze-

znaczona. Mniemanie Karsta (i prof. Kutrzeby), jakoby w arty-

kule niniejszym zuytkowano take Dat. II. 64, polega na niedo-

patrzeniu; artyku ten mówi o dziedziczeniu beztestamentowem

po zmarej kobiecie, i okrela t rzecz rozmaicie, w miar
tego, czy pozostawia dzieci, czy nie; o tern wszystkiem w St. O.

nie ma mowy,

Art. X St. O. okrela stosunki prawne ze wzgldu na ma-

jtek ma (ojca), który zmar nie pozostawiwszy potomstwa.

Przedmiotem tym zajmuje si Dat. I. 123, i na nim te gó-

wnie opiera si artyku niniejszy. W postanowieniu, e ona
ma prawo zabra to, co wniosa, razem cum melioratione et

dotalitio ipsius, zuytkowano jednak take czciowo Dat. I.

122, gdy w I. 123 jest mowa jedynie o prawie ony do

t. z. jeresac-tes (cena kupna za on przy zawarciu mae-
stwa), w I. 122 prócz jeresac-tes przyznano jej take prawo

do wniesienia. W I. 123 wzmianka o przekazaniu zarzdu ma-

* Homeyer, Sachsenspiegel 187.

' Por. Konst. pruskie z r. 1506 art. 45, z r. 1511 art. 44 i dokument

Zygmunta I z r. 1526, Corp. iur. Pol. Ul. nr. 2. 79 i Acta Tomic. VIII.

nr. 70 (60). W póniejszem ustawodawstwie polskiem, które rozwino
i ustaliJo zasady o kadukach, poczynajc od konstytucyj z r. 1562 i 1588

(Vol. leg. II. 622. 1209| nie ma równie zastrzeenia co do wyczekiwania

przez rok i dzie (sze tygodni).
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jtku spadkowego krewnym (przez umierajcego ma) zna-

chodzi si wprawdzie, ale nie jest stylizowana jako przepis

bezwzgldnie obowizujcy; w St. O. natomiast orzeczono: po-

terit constituere tutores..., scilicet non alios nisi fratres aut

propinuos. Trzeba doda, e nie jest to przepis, zaczerpnity

z pra\v zachodnich, które przy opiece » u stanowionej* daway
ojcu do szerokie prawo wyboru, nawet z wykluczeniem

krewnych, n. p. St. W. 4 1. Ze zarzd spadku, za wol umie-

rajcego ma, moe by oddany take w rce ony, stanowi

zgodnie oba odpowiadajce sobie artykuy; jednak St. O. za-

strzega wyranie, e obok niej powoani by maj do zarzdu

take i bracia, natomiast Dat. I. 123 przyznaje tu onie wy-

czne prawo zarzdu, a rodziców lub braci dopuszcza do
tylko za zgod ony. W Dat. I. 123 znajduj si jeszcze szcze-

góowe przepisy, jak naley urzdzi te stosunki w wypadku,

jeh ona umrze przed mem; w St. O. poprzestano tylko na

ogólnikowem stwierdzeniu, e wtedy stosowa naley analogi-

cznie te same postanowienia, jakie podano na wypadek wcze-

niejszej mierci ma.
Art. 1 St. O., o wystpkach przeciw królowi lub przeciw

swemu »panu«, opiera si na Dat. II. 2. który w miejsce tego

ostatniego, nieokrelonego cile pojcia, mówi o wystpku (fe-

lonii) wazalów przeciw ksitom dzielnicowym (Gaufiirsten).

Przepis, e dzieci winnego nie trac dóbr ojczystych, jeh

w wystpku nie bray udziau, jest wspólny obu artykuom;

ale w St. O. dodano zastrzeenie, niezawarte w Dat., e syno-

wie i bracia wystpnego nie odzier miejsca ojcowskiego (locum

paternum non obtinebunt propter excessum criminosum patris

eorum).

Art. 8 St. 0. o zabójstwie dziecka przez dziecko w czasie

zwady, okrela wysoko gowszczyzny wedug wieku zabi-

tego (za chopca 12-letniego caa gowszczyzna, za 10—12-le-

1 Helcel, Starod. prawa pol. pomn. I. 309.310. Por. Dbkowski,
Prawo pryw. pol. I. 491.
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tniego pó gowszczyzny, za chopca niej lat 10 jedna trzecia

gowszczyzny). To samo stopniowanie gowszczyzn w stosunku

do wieku znajduje si take w odpowiednim przepisie Dat. II.

4, ale stopnie wieku odniesiono tu nie do zabitego, jeno do

zabójcy. Na zmian w St. O. wpyny najwidoczniej zasady

praw zachodnich, nie liczce si, przy oznaczeniu gowszczy-

zny, z stosunkami indywidualnymi zabójcy, jeno zabitego,

w szczególnoci za wyrany przepis ZS. II. 65, który w razie

zabójstwa przez dziecko kae paci gowszczyzn zabitego.

Art. 4 St. O., o zranieniu dziecka przez dziecko i o nale-

nej za to nawizce, wykazuje t same rónic wobec odpo-

wiedniego przepisu Dat. II. 5; ten ostatni kae bra wzgld

na wiek sprawcy, natomiast St. O. uwzgldnia wiek zranio-

nego. Stao si to przypuszczalnie znowu przez analogiczne

zastosowanie przepisu ZS. II. 65. Nadto Dat. (w zwodzie pier-

wotnym) przykazuje zbada, czy zranienie nastpio z przy-

padku czy z zemsty; St. O. oba te wypadki zestawia na róv,-ni

ze sob i kae w obu razach paci nawizk. Przyczyn tej

zmiany rozpatrzy moemy dopiero na dalszem miejscu i.

Art. 5 St. 0., o utoniciu jednego z w^spókpicych si

dzieci, jako te odpowiadajcy mu przepis Dat. II. 6 stanowi

zgodnie, i naley zbada, czy mier zdarzya si przypad-

kowo, i to tak, e inni towarzysze nie mogli udzieli ratunku,

czy te stao si to z winy wspókpicych. Jakie nastpstwa

pociga za sob wypadek pierwszy w odrónieniu od drugiego,

nie okrela z osobna Dat. (zwód pierwotny); w St. O. nato-

miast orzeczono wyranie, e w pierwszym wypadku towarzy-

sze wolni s od odpowiedzialnoci, w drugim pac gowszczy-

zn. Wysoko gowszczyzny zastosowana tu znowu do wieku

chopca, który uton, podczas gdy w Dat. (zwód pierwotny)

ogólnikowe powoanie poprzednich przepisów o gowszczyznach

za zabite dzieci ma tu oczywicie znowu na myli wiek sprawcy;

1 Por. rozdz. V.
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i tutaj na zmian przepisu wpyno sn analogiczne zasto-

sowanie ZS. n. 65 ^.

Art. 6 St. O. o zranieniu lub mierci chopca, który zao-
ywszy si z towarzyszami skoczy z wysokiego miejsca, jest

do niejasny, i polega na pewnem nieporozumieniu, jakie si
przydarzyo redaktorowi przy zuytkowaniu Dat. II. 7. Dat.

zmniejsza w tych wypadkach gowszczyzn do poowy nor-

malnej wysokoci, ustalonej w II. 4: zatem, jeli sprawca mia
12 lat, da zapaty poowy, jeli mia 10— 12 lat, jednej

czwartej, jeli wreszcie nie doszed do 10 lat, przykazuje

równie odpowiednio j zmniejszy (t. j. do Yg czci). St. O.

natomiast przejmuje tylko pierwszy czon tych postanowie,

t. j. mówi o poowie gowszczyzny (wzgl. nawizki), i to za-

równo w wypadku mierci jak i zranienia; dalszych sto-

pniowa nie podaje wcale, tylko w kocowym ustpie powo-

uje przepis poprzedni o gowszczyznach chopców (art. 3), nie

wspominajc ju nic o redukcyi do poowy; przyczem orzeka,

znowu pod wpywem ZS. II. 65, e o wysokoci gowszczy-

zny stanowi ma wiek zabitego, nie za sprawcy, gdy przeci-

wnie Dat. i tutaj uwzgldnia wyranie lata sprawcy.

Art. 8 St. O. i odpowiadajcy mu Dat. II. 9 o zranieniu

lub zabójstwie, dokonanem w stanie opilstwa, s na ogó prze-

wanie zgodne, mianowicie take w tym szczególe, e w razie

zabójstwa naley dokadnie zbada, czy go dokonano z umy-

su, czy przypadkowo, czy w zwadzie, i z czyjego pocztku

zwada wynika i t. d. -. Wspólników takiego czynu pociga

Dat. tylko do odpowiedzialnoci cywilnej (wynagrodzenie szkody),

podczas gdy St. O. zdaje si mie na myli odpowiedzialno

karn, bliej zreszt nieokrelon (castigari debent); na zmian
t mogo wpyn analogiczne zastosowanie przepisu ZS. II. 13,

orzekajcego, e pomocnik kradziey i rabunku ma by ka-

rany tak samo jak i gówny sprawca. Nie uwzgldniono w St. O.

* Por. o tym art. niej rozdz. V.

^ Por. o tym przepisie niniejszego art. rozdz. V.

Studya nad hist. prawa polskiego IV. 18
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kocowego postanowienia Dat., wedug którego, jeli pijany

uszkodzi jaki organ zmysu, ma by karany uciciem rk
(zamiast kar mierci), i to tylko w takim wypadku, jeli za-

chodzi obawa nawrotu: w przeciwnym razie poprzesta naley

na grzywnie pieninej i pokucie.

Art. 9 St. O. o znalezieniu skarbu podziemnego przedsta-

wia wane odchylenia od postanowie odpowiadajcego mu
Dat. II. 11 ^ Oba artykuy rozróniaj tu dwa wypadki: czy

da si przyj, e skarb ów nalea przedtem do króla, czy

te, e by on dawniej wasnoci jakiego magnatis vel pa-

tricii (naharar). W pierwszym wypadku skarb wraca do króla;

przyczem wedug Dat. znalazca, jeli jest wacicielem odno-

nego gruntu, otrzymuje podwójn dziesicin, tytuem znale-

nego i wasnoci gruntowej; jeli za grunt naley do kogo

innego, waciciel otrzymuje w kadym razie dziesicin po-

dwójn, znalazca pojedyncz; St. O., niezalenie od stosunków

wasnoci, przyznaje znalazcy i wacicielowi tylko po jednej

dziesicinie. Jeli znowu wiadomo, e skarb ten nalea do

»magnata«, naley, wedug zgodnego postanowienia obu arty-

kuów, zwróci go jego spadkobiercom, o ile yj; co do dzie-

sicin zachodz tu znowu rónice. Dat. rozrónia, czy skarb

taki znaleziono w obcym gruncie, czy te w dobrach spadko-

bierców magnata: w pierwszym wypadku paci si trzy dzie-

siciny, skarbowi królewskiemu, znalazcy i wacicielowi gruntu;

w drugim wypadku przypada dziesicina tylko fiskusowi. St. O.

nie rozrónia obu tych ostatnich wypadków i mówi jedynie

o dziesicinie, nalenej skarbowi królewskiemu. Równie nie

uwzgldnia on kocowego postanowienia Dat, który najemnika-

znalazc wyklucza od prawa poboru dziesiciny, i daje tylko

rad udzielenia mu stosownej nagrody. Zmiany tutaj omówione

nie dadz si uzasadni oddziaywaniem zasad prawa zacho-

dniego, które, jak ZS. I. 35, rozstrzygaj t rzecz ogólnym tylko

* Nie Dat. II. 10, jak podaje mylnie Karst, Grundriss, Zeitschr.

XIX. 350, co sprostowa ju Kutrzeba, Datastanagirk 667 przyp. 1.
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przepisem, e skarb znaleziony pod ziemi, ukryty gbiej ni
siga pug, naley do króla ^.

Art. 10 St. O. o karaniu za zniewag przez pocignicie

za brod, zwaszcza gdyby czynu tego dopuci si modszy
wobec starszego, stanowi ogólnie, e winny podlega karze, jak

gdyby kogo zrani. Odpowiadajcy mu przepis Dat. II. 12 roz-

rónia wyranie, czy czynu dopuci si modszy wobec star-

szego, czy starszy wobec modszego; w pierwszym wypadku

nakada kar ucicia wosów i chosty, w drugim poow na-

wizki za naruszenie czonka 2.

Art. 11 St. O. o nastpstwach prawnych mierci lub zra-

nienia, jakie kto poniós, wysany przez drugiego do podzie-

mnego dou, zgodny na ogó z postanowieniami odpowiadaj-

cego mu Dat. n 13; w St. O. nie umieszczono jednak wanego
zastrzeenia kocowego Dat, który poleca tu uwzgldni jeszcze

kwesty najmu pracy, fakt uprzedniego ostrzeenia, wzgl, przy-

mus ze strony wysyajcego.

Art. 12 St. O. o nastpstwach prawnych uszkodze, jakim

podlegli kmiecie skutkiem naoenia na nich nadmiernej pracy

przez pana, zawiera przepisy bez porównania mniej cise
anieli odpowiadajcy mu Dat. II. 14. Dat. rozrónia tu trzy

wypadki: jeeli skutkiem takiej pracy chop zgin, winien pan

uici za gowszczyzn, a nadto odby pokut; jeeH z pracy

tej wynika choroba, ponosi pan koszta leczenia i paci od-

szkodowanie; jeeli wreszcie powstaa std choroba nieule-

czalna, winien pan zapaci gowszczyzn (Stihnpreis). St. O.

przeprowadza to samo rozrónienie trzech wypadków, ale co,

do skutków prawnych zgadza si jedynie z postanowieniami,

zawartemi w czonie rodkowym; w wypadku pierwszym okre-

la je jedynie ogólnikiem: peccavit superiori Domino, scilicet

Deo, podobnie w wypadku trzecim pozostawia sdowi roz-

strzygnicie sprawy wedug wymogów sprawiedhwoci '.

1 Homeyer, Sachsenspiegel 192.

2 Por. o tym art. niej rozdz. V.

* Por. o tym art. niej rozdz. V.

18*
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Art. 14 St. 0. za obmow króla lub »patrycyuszó\v sena-

torów* wyznacza kar degradacyi na duchownych, a kltw
na wieckich. Odpowiadajcy mu Dat. II. 18 mówi o obmowie

króla lub ksit, i stanowi, e za czyn ten duchowny winien

by > wyczony* (getrennt), co do osoby wieckiej naznaczona

tu take kltwa. Prawo sdzenia tych spraw przyznaje Dat.

biskupom i wardapetom, co w St. O. oddano: iudicium debet

pertinere... ad episcopum aut ad magnos praelatos et do-

ctores *.

Art. 18 St. O. okrela nastpstwa prawne, jakie pociga za

sob wychrzczenie si lub trwanie w pogastwie niewolników

pogan. Na ogó zgadza si on z odpowiadajcym mu Dat. II.

22, z t jednak wan rónic, e Dat. zapewnia wolno wy-

chrzczonemu niewolnikowi dopiero po odsueniu lat niewoli,

natomiast w St. O. zastrzeenia tego nie ma. tak e wolno
zdaje si tu przysugiwa niewolnikowi zaraz po przyjciu

chrztu. Odpowiednio do tego pomija te St. O. kocow cz
przepisu Dat, stanowicego, e do wyzwolenia lub niewyzwo-

lenia niewolników ochrzczonych maj by stosowane przepisy,

wydane co do niewolników chrzecian (Dat. II. 20, 21, St. O.

art. 16, 17).

Art. 20 St. O. opiera si na Dat. II. 84 2, który orzeka, e
syn za ojca ani ojciec za syna nie maj ponosi kary mierci.

W St. O. przepis ten uogólniono, stanowic, e ani syn za ojca,

ani ojciec za syna nie mog by pocigani do odpowiedzial-

noci z powodu jakichkolwiek wystpków karnych. Z po-

stanowie praw zachodnich, które na zmian t wpyn mo-

gy, dalsz jest zasada ZS. II. 17, który zajmuje si jedynie

odpowiedzialnoci syna za wystpki ojca (was er Ungerichts

hat gethan) ju po jego mierci, orzekajc, e syn w tym wy-

padku nie odpowiada; co do stosunku odwrotnego, t. j. czy

* Por. o tym art. niej rozdz. V.

* W zestawieniu Karsta podano tu mylnie Dat. II. 85, co sprosto-

wa ju Kutrzeba, Datastanagirk 667 przyp. 1.
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ojciec odpowiada za syna, zamieszczono tu przepis, e ojciec

moe syna, pozwanego o wystpek (Ungericht), zastpi (ver-

treten und ausziehen) ^ Natomiast w ustawodawstwie polskiem,

mianowicie w St. KW. 155 znajdujemy t sarn ogóln zasad

o wzajemnej nieodpowiedzialnoci ojca i syna za wystpki

karne, jak przyj St. O.; suszna tedy przepis ten uzna za

waciw podstaw przeksztacenia. W Dat. podano jeszcze za-

strzeenie, nieuwzgldnione osobno w St. O., e nawet dobro-

wolnie syn za ojca lub ojciec za syna nie moe si ofiarowa

do poniesienia tej kary, jak niemniej, e sd nawet w tym

wypadku, gdyby winnego syna przychwyci nie móg, nie moe
ojca pociga do odpowiedzialnoci.

Art. 21 St. O. mówi o kradziey i przeday czowieka;

odpowiada mu Dat. II. 24. Nastpstwa cywilne tego czynu

(obowizek wykupienia przedanego i zwrócenia go panu, albo,

w razie niemonoci wykupu, zwrócenia panu pobranej ceny)

okrelone s w obu artykuach jednakowo; co do nastpstw

karnych zachodzi jednak rónica: Dat. nakada na winnego

kar wyjcia oczu albo pitnowania, St. O. kar ucicia rki

albo pitnowania na czole.

Art. 22 St. O., o dzieciach »obraowcach« rodziców, orzeka

zgodnie z Dat. II. 25, e maj by karane, jak gdyby uderzyy

rodziców, ale przydaje ponadto postanowienie, niezawarte w Dat.,

e mog by wydziedziczone przez rodziców zarówno od spadku

ruchomego jak i nieruchomego 2.

Art. 23 St. O. okrela nastpstwa zranienia w zwadzie.

Odpowiadajcy mu Dat. II. 26 mówi nie tylko o zranieniu, ale

i o zabójstwie w zwadzie, przykazuje zwrot kosztów kalectwa

i nakada pokut na winnego. Natomiast St. O. mówi tylko

o zwrocie kosztów cum totidem poenis pecuniarum iudicio.

Dodatek o winach pieninych, nalenych oprócz kosztów, jest

przystosowaniem rzeczy do zasad prawa zachodniego, które

Homeyer, Sachsenspiegel 247.

Por. o tym art. niej rozdz. V.
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obok waciwego wynagrodzenia nakJadao na stron sdownie

pokonan nadto take obowizek uiszczenia odpowiednich win

sdowych. Jako podstaw, na której redaktor statutu opar

t zmian, mona tu przytoczy identyczne postanowienie St.

KW. 83, w myl którego za zabicie lub rany naley si

gowszczyzna lub nawizka >cum poenis praenotatis*.

Art. 27 St. O. obdarza wolnoci takiego niewolnika chrze-

cianina, któremu pan wybi oko; w odpowiadajcym mu
Dat. II. 30 wolno naley si niewolnikowi nadto take za

wybicie zba. Za te same uszkodzenia przykazuj oba te

artykuy przeda niewolnika poganina za poow ceny; w Dat.

przydano zastrzeenie, nieuwzgldnione w St. O., e przeda

taka nastpi moe nawet wbrew woli niewolnika.

Art. 30. St. O. okrela odpowiedzialno z powodu wyko-

pania dou ziemnego, jeeli kto wpadnie do i skutkiem tego

mier poniesie. Odpowiadajcy mu Dat. II. 34 stanowi, zgodnie

z St. O., e jeU wypadek taki przydarzy si w dzie, naley

si poowa gowszczyzny, jeli za w nocy, caa gowszczyzna;

zawiera jednak wany dodatek, nieuwzgldniony w St. O., e
jeli wypadkowi ulegn lepi, pijani lub nieletni, rzecz ma by
osdzona w kadym razie jak gdyby si to stao w nocy (na-

lena caa gowszczyzna).

Art. 31 St. O., odpowiadajcy Dat-wi II. 35, zawar od-

mienne czciowo ode przepisy, jak si zdaje skutkiem nie-

porozumienia. Dat. orzeka, e jeli wó, o którego narowisloci

waciciel nie wiedzia, zabije cudz krow, owc, lub inne

tego rodzaju zwierz, natenczas waciciel ma zwróci poszko-

dowanemu poow ceny zwierzcia zabitego; ponadto zwierz

zabite, jeeli jest mniejsze, pozostaje swojemu panu, jeli za
wiksze, ma by przedane. a cena std uzyskana w poowie

zwrócona panu, w poowie za wacicielowi wou - zabójcy.

St. O. stanowi natomiast, e waciciel wou narowistego pac i

poszkodowanemu poow wartoci zwierzcia zabitego ale za-

strzega, e jeU zwierz zabite jest mae, nie naley si
poszkodowanemu adne wynagrodzenie. Przepis ten
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odbiega nie tylko od Dat., ale sprzeciwia si take zasadom

przyjtym w prawach zachodnich, zwaszcza ZS. II. 40, który,

ujmujc rzecz w przepis najogólniejszej treci, orzek, e pan

zwierzcia, które zabio zwierz drugiego, winien poszkodowa-

nemu w kadym wypadku wynagrodzi jego warto ^ Inne

postanowienia obu artykuów zgadzaj si ze sob; nie prze-

jto tylko do St. O. kocowego ustpu Dat., i te same prze-

pisy stosowa naley take do zabicia zwierzt nieczystych

czyli pocigowych.

Art. 32 St. O. o odpowiedzialnoci waciciela za zranienie

lub kopnicie przez jego zwierz, zgadza si na ogó z odpo-

wiadajcym mu Dat. II. 37; drobna rónica zachodzi tylko

w tera, e St, O. mówi jedynie o uszkodzeniu przez konia,

a Dat. o uszkodzeniu przez konia, osa i mua. Karst w swojej

tablicy porównawczej jako podstaw niniejszego przepisu przy-

toczy mylnie Dat. II. 36, który dotyczy innej kwestyi, miano-

wicie wzajemnego uszkodzenia si zwierzt midzy sob.

Art. 33 St. O. o odpowiedzialnoci waciciela za zranienie

lub zabicie czonka jego rodziny lub domownika przez zwie-

rz, zgadza si równie na ogó z odpowiadajcym mu Dat. II,

38; rónica polega tylko na tem, e St. 0. w ustpie koco-

wym pozostawia sdowi duchownemu orzeczenie, jak na win-

nego naoy naley pokut i emend, natomiast Dat. okrela

cile, e wardapetowie (sdziowie armescy) orzec tu maj
tak pokut, jaka przypada za czyn na pó umylny i na pó
nieumylny. Cytat Karsta w jego tablicy porównawczej, poda-

jcy jako ródo niniejszego postanowienia Dat. II. 37, jest

oczywicie mylny; artyku ten dotyczy innej kwestyi, i, jak

widzielimy, sta si podstaw art. 32 St. O.

Art. 34 St. O. dotyczy zabicia zodzieja, przychwyconego

na kradziey w dzie albo w nocy; odpowiada mu Dat. H, 40 ^.

1 Homeyer, Sachsenspiegel 268.

2 Nie Dat. II. 34, jak mylnie poda Karst w swojej tablicy porównaw-

czej, co sprostowa ju Kutrzeba, Datastanagirk 667 przyp. 1.



72 O- Balzer. [260]

Oba przepisy dozwalaj zodzieja nocnego zabi bezkarnie. Co

do zodzieja dziennego, Dat. przytacza najpierw postanowienie,

zaczerpnite z ksig mojeszowych, e zabójca zodzieja dzien-

nego ma by karany jak kady inny zabójca, zmienia jednak

w dalszym cigu ten przepis na agodniejszy, nakadajc na

takiego zabójc tylko pokut i odpowiednie odszkodowanie, jak

za czyn na pó umylny i na pó nieumylny. St. O. nie uwzgl-

dnia tego zastrzeenia kocowego, i karze zabójstwo zodzieja

dziennego jak kade inne zabójstwo umylne, cho, widocznie

przez omyk, powouje si tu na nova zam. na vetus lex.

W Dat. znajduje si ponadto przepis, e zodziej, jeU rzecz

skradziona nie moe by odzyskana, winien wacicielowi wy-

nagrodzi j w czwórnasób, jeli za zostanie odzyskana, ma
mu prócz zwrotu zapaci podwójn warto. Przepis ten nie

przeszed do St. O., natomiast znalazo si tu postanowienie,

niezawarte w Dat, e zodzieja schwytanego z licem naley

zaprowadzi przed sd, który wedug wniesionego oskarenia

ukarze winnego. Ten ostatni przepis zestawi mona z ZS. U.

64, wedug którego przestpcy, midzy nimi take zodzieje,

schwytani na gorcym uczynku, winni by (z » krzykiem*) po-

zywani przed sd.

Art. 35 St. O. i Dat. II. 41 dotycz spasi cudzego pola

przez bydo. W szczegóowem okreleniu nastpstw zachodz

wane rónice midzy obu artykuami. Dat, rozrónia, czy

bydo spaso tylko czciowo, czy te w caoci cudze pole.

W pierwszym wypadku waciciel byda winien z swojego
pola wynagrodzi strat poszkodow^anemu w stosunku do

iloci owoców; w drugim wypadku winien mu ustpi ca
nienaruszon (niespasion) jeszcze cz swojego pola i win-

nicy. St. O. ani tego rozrónienia nie czyni, ani cile okrelo-

nego odszkodowania nie ustanawia; orzeka tylko ogólnikowo,

e naley zwróci szkod wedug oszacowania dobrych ludzi.

Przepis ten zblia si najbardziej do ZS. II. 47, który stanowi

równie ogólnie, e za spasienie cudzego pola naley si zwrot

szkody (nadto wina 3 szelgów); odmienne stanowisko zajmuje
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St. KVV. 62, który nie orzeka tu wynagrodzenia szkody jako

takiej, jeno przykazuje paci od kadej sztuki byda wp-
dzonego unam uartam denariorum^

Art. 36 St. O., o obowizku wynagrodzenia szkód zrzdzo-

nych przez poar, zgodny na ogól z Dat. II. 42; rónica za-

chodzi jednak w tem, e Dat. za grube niedbalstwo (nieostro-

ne rozniecenie ognia w pobliu przedmiotu uszkodzonego)

nakada tylko obowizek zwrotu jego wartoci, podczas gdy

St. O. przykazuje zwróci warto jego w dwójnasób, podo-

bnie jak za podpalenie umylne.

Art. 37 St. O. i odpowiadajcy mu Dat. II. 43 dotycz

odpowiedzialnoci za stracony pokad (depozyt). Pomidzy obu

artykuami zachodz wane rónice. Zodziej, który depozyt

skrad, obowizany jest wedug Dat. do zwrotu podwójnej

jego wartoci, wedug St. O., jeli go schwytano z licem, ma
by karany szubienic. Zastosowano tu zasad ZS. II. 13, e
kady zodziej, o ile nie chodzi o kradziee bardzo drobne,

winien by karany szubienic. Jeli zodzieja odszuka nie

mona, pokadca, o ile ma dowód oczywisty zoonego pokadu,

poszukiwa go moe wedug St. O. na pokadniku; o ile jednak

dowodu takiego nie przedstawi, pokadnik, przysigszy, e ani

wiadomie, ani przez niedbalstwo nie zawini straty, uchyla si

od odpowiedzialnoci. Dat., podobnie jak i przepisy praw zacho-

dnich, przedmiotu tego dotyczce, n. p. ZS. III. 5 ^, nie czyni roz-

rónienia, czy powód ma tu dowód oczywisty, czy nie; dopuszcza

on pokadnika w kadym razie do przysigi, e sam pokadu

nie sprzeniewierzy; przyczem orzeka, e ta strona, która upa-

dnie w sporze, uici ma przeciwnikowi podwójn warto po-

kadu. Obowizek zwrotu podwójnej wartoci zna take i St. O.,

ale tylko w odniesieniu do pokadnika, gdyby si okazao, e
krzywo przysig; na takiego krzywoprzysic nakada on

ponadto, w duchu zasad karnego prawa zachodniego, kar

* Hel cel, Starod. pr. pol. pomn. I. 96.

'^ Homeyer, Sachsenspiegel 303.
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bezecnoci, o której w Dat. nie ma mowy. T same kar
bezecnoci orzeka te St. O. na oszczerc, dajcego bezzasa-

dnie zwrotu pokadu, którego nie da; Dat. i tutaj nie wspo-

mina o tej karze, jeno nakada na oszczerc obowizek zwrotu

podwójnej wartoci rzekomego pokadu.

Art. 39 St. O. dotyczy odpowiedzialnoci za strat lub uszko-

dzenie rzeczy wygodzonych albo te do uycia za opat pe-

wnej ceny wynajtych. Odpowiada mu Dat. U. 45, urzdzajcy

te same stosunki w przepisie o wiele zwilejszym od St. O.;

w statucie mianowicie wymieniono przykadowo bro jako

przedmiot wygodzenia, a róne gatunki byda jako przedmiot

najmu: szczegóy, których w Dat. nie odnajdujemy. Przytem

co do najmu rzeczy stanowi Dat., e w razie uszkodzenia lub

zniszczenia waciciel ma si zadowolni sam cen najmu

(soli es auf seiner Miethe beruhen bleiben); natomiast St. O.,

upodabniajc ten wypadek do poprzednio omówionej sprawy

rzeczy wygodzonych, orzeka, e jeli rzecz najta zostaa uszko-

dzona lub zniszczona w obecnoci waciciela, nie naley mu
si adne odszkodowanie; jeli to jednak nastpio pod jego

nieobecno, moe da zwrotu jej w^artoci. Dat. II. 44 nie

jest (obok Dat. II. 45) podstaw niniejszego artykuu, jak

przyjmuje Karst v/ swojem zestawieniu; dotyczy on innego

pytania, i zuytkowany zosta ju w art. 38 St. O.

Art. 40 St. O. i Dat. II. 46 mówi o poyczce. Dat. roz-

rónia zwyky procent (vash) od lichwy, t. j. procentu od pro-

centów (tokosik), i zakazuje bezwarunkowo tylko pobierania

lichwy; co do procentu za stanowi, e nie naley go pobiera

od ubogiego, dopuszcza go jednak przy poyczkach ludzi bo-

gatych i. St. O. nie przeprowadza rónicy midzy procentem

a hchw, mówi wycznie tylko o usura, rozumiejc tu jednak

niezawodnie, zgodnie z pojciami ustalonemi podówczas na Za-

chodzie (n. p. St. KW. 81. 153) ^, nie tylko lichw w okrelo-

* Interpretacy tego niejasno stylizowanego artykuu por, u Kar sta,

Rechtsbuch II. 220. 221.

" Helcel, Starod. pr. pol. pomn. I. 110. 164.
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nem co dopiero znaczeniu, ale take i procent, i stanowi, ogra-

niczajc si jednak wycznie od duników zuboaych, e
usura nie ma by od nich pobierana.

Art. 41 St. O. i odpowiadajcy mu Dat. II. 47 dotycz

stosunków prawnych, wynikajcych z zastawu nieruchomoci

lub ruchomoci. Na ogó zasady obu tych obszernych arty-

kuów zgadzaj si ze sob pod wzgldem rzeczowym; s
przecie take pewne rónice. Dat. orzeka, e przepisy podane

-co do nieruchomoci maj si stosowa take do zastawu by-

da, natomiast St. O. przepisy o zastawie byda czy w jedne

cao z nastpujcemi bezporednio potem postanowieniami

Q zastawie odziey (ruchomoci). W St. O. opuszczono te ustp

Dat. o obowizku zwrócenia poczwórnej wartoci zastawu ru-

chomego, jeh go zastawnik sprzeniewierzy. Za uszkodzenie

lub zniszczenie zwierzt, oddanych w zastaw, Dat pociga za-

stawnika do odpowiedzialnoci tylko wtedy, jeli si to stao

z jego swawoli; natomiast St. O. wkada na odpowiedzialno

ju nawet w tym wypadku, jeU nie dooy naleytej staran-

noci, aeby zapobiec szkodzie ^

Art. 42 St. O. i Dat. II. 48 okrelaj skutki prawne pod-

palenia umylnego w sposób bardzo rozmaity. Dat. rozrónia

trzy wypadki: jeli przy poarze zgin czowiek, naley win-

nego skara uciciem rki, od czego jednak wykupi si moe
przez uiszczenie caej gowszczyzny, jeli bogatszy, lub jakiej

czci, jeli uboszy, chyba e czynu dokonano w sposób zu-

chway (dreistverwegene Tat), w którym to wypadku kara kry-

minalna (ucicie rki) nie moe by zamieniona na zapat

pienin; jeeli skutkiem poaru zgino bydo, sprawca zwróci

powinien warto w czwórnasób; jeli wreszcie spony inne

rzeczy, jak stogi siana, sterty zboa, poty, odzie i t. p., na-

ley szkod zwróci podwójnie. St. O. wszystkie te rozrónienia

pomija, stawiajc w ich miejsce inne: czy sprawc schwytano na

gorcym uczynku, czy te dopiero po dokonaniu zbrodni. W pier-

* Por. o tym art. niej rozdz. V.
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wszym wypadku ma by sam spalony; w drugim (niezalenie

od nastpstw, jakie spowodowa poar) naley go ukara wi-

zieniem i grzywnami pieninemi, a nadto przynagli do pe-

nego odszkodowania; gdyby si wreszcie okazao, e podpali

z umysu, ma by skarany mierci. Wprowadzenie kary mierci

której nie orzeka w tym wypadku zwód pierwotny Dat., i to

w dwojakiej postaci: bd to zwykej, jeli zbrodniarz pod-

pali z umysu, ale nie zosta schwytany na gorcym uczynku,

jako te zaostrzonej, przez spalenie, jeli go schwytano w cza-

sie popenienia zbrodni, odnie naley czciowo do jednej

z pochodnych wersyj Dat, która przychwytanego sprawc kae
spali ^; wszake nie wycznie, gdy wersya ta dopuszcza te
zamiany kary mierci na ucicie rki (jak w zwodzie pierwo-

tnym Dat.), albo nawet na zwyke odszkodowanie cywilne. Na-

oona w St. O. bez monoci takiej zamiany kara mierci

znalaza si tu zatem niewtpUwie pod wpywem praw zacho-

dnich. St. KW. 65 orzeka wyranie, e poocy maj gin
morte crudeli et impiissima, nie wymieniajc zreszt dokadnie

rodzaju mierci; praktyka prawa niemieckiego okrelia t rzecz

jeszcze cilej, ustalajc zasad, e zbrodniarz odpokutowa

ma w ten sam sposób, w jaki zgrzeszy, t. j. winien by spa-

lony 2. St. O. przeprowadzi tylko rozrónienie co do zastoso-

walnoci obu rodzajów kary mierci, obierajc tu za kryteryum

schwytanie lub nieschwytanie na gorcym uczynku. Kara lej-

sza (wizienie, grzywny pienine, a ponadto odszkodowanie),

jak wypywa z omówionych poprzednio przepisów, stosowan

by miaa wedug St. O. tylko w takim wypadku, jeeU poar

wzniecony zosta nieumylnie; porednio mona tu przyj
wpyw St. KW. 156, który wbrew wyraonej gdzieidziej zasa-

dzie o karaniu pooców gardem, ustanawia na nich kar
siedmnadziesta, cho nie mówi tu wyranie o podpaleniu nie-

umylnem.

» Por. o tern niej rozdz. V.

* Zasada ta wyraona w Art. prawa magdeb. art. 25, Kalina w Rozpr.

Akad. Urn. Wydz. filol. VII. 309.
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Art. 44 St. O., o odpowiedzialnoci za zabicie cudzego by-

dlcia, odpowiada Dat. II. 51. Dat. przykazuje w tym wypadku

zwróci yw sztuk za sztuk zabit, natomiast St. O. mówi

tylko o zwrocie wartoci bydlcia zabitego, i staje tu znow^u

na stanowisku praw zachodnich, które w wypadkach tych nie

uznaway zwrotu in natura, jeno, jak ZS. III. 48, przykazyway

zwrot wartoci, albo, jak St. KW. 128, ustanawiay nawet

z góry cennik, wedug którego warto poszczególnych zwierzt

miaa by wynagrodzona. Przytem Dat. poleca rozpatrzy, czy

zabicie nastpio z nienawici, czy z przypadku, nie okrelajc

bUej, jakie s nastpstwa prawne w obu tych wypadkach;

St. O. znowu zawiera w odpowiedniem miejscu postanowie-

nie, e jeli zabicie nastpio z nieprzyjani, sd winien zba-

da rzecz dokadnie wedug propozycyi i odpowiedzi stron.

Art. 45 St. O., o dawnoci przy umowie kupna-przeday,

zgodny jest w znacznej czci z odpowiadajcym mu Dat. II.

52, mianowicie w postanowieniu, e w razie przeday »uytko-

wania gruntu « (ukryty zastaw na upad), dokonanej przez wa-

ciciela, który popad w ubóstwo, prawo wykupna uytkowa-

nia czy to przez samego waciciela, czy przez jego krewnych,

przedawnia w siedmiu latach. Rónica zachodzi tylko co do

postanowienia kocowego, dotyczcego przeday z innych po-

wodów. Wedug Dat. prawo wykupna przedawnia tu w cigu

roku; natomiast St. O. wstawia w tem miejscu niewiele mó-

wicy ogólnik, e sd w takim razie orzeknie wedug jakoci

sprawy i stosownie do wniosków stron.

Art. 46 St. O. i odpowiadajcy mu Dat. II. 53, o prawie

odkupu przedanych domów mieszkalnych, wykazuj w po-

równaniu ze sob kilka waniejszych rónic. Dat. i St. O. mó-

wi najpierw o przeday domów w miastach, dozwalajc od-

kupu tylko w cigu jednego roku, jednake Dat. upowania

do odkupu samego tylko przedawc, St. O. nadto take jego

krewnych. Rozszerzenie prawa blizkoci na krewnych, które

zreszt sam Dat. gdzieindziej uznaje (n. p. II. 52), nastpio za-

pewne przez zastosowanie znanej zasady praw zachodnich,
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przyznajcych to prawo krewnym przedawcy, o ile pozbycie

nie nastpio za ich zgod; por. tu zwaszcza St. KW. 121

i IM. 60, które zasad t wyranie stwierdzaj. Z osobna zaj-

muj si jeszcze zarówno Dat. jak i St. O. tym wypadkiem,

jeli umowa o przeda domu przysza do skutku midzy ubo-

gim a bogatym. Wedug Dat. ubogi przedawca moe tu sobie

wymówi duszy (anieli jeden rok) czas wykupu, w którym

to razie bogaty nabywca nie moe si zasania przeciw niemu

dawnoci jednoroczn. Ten bardzo niejasno sformuowany

przepis 1 zosta mylnie wyrozumiany w St. O., który skutkiem

tego rzecz ca odwróci, zamieciwszy postanowienie, e je-

U bogaty przeda dom ubogiemu, wyznaczajc mu pewien czas

do zapaty ceny, on za nie bdzie móg jej uici, natenczas

wolno nabywcy zwróci dom przedawcy, bez sprzeciwienia si

z jego strony. Domniemanie Kohlera, e na t zmian wpy-

no zuytkowanie SR. art. 14 2, ^ie zdaje si by zasadne,

jakkolwiek bowiem artyku ten wzmiankuje take o dobro-

wolnem odstpieniu od umowy, to jednak nie stosuje przepisu

swego do tego rodzaju kontraktów, a ponadto czy z niem

osobne wymogi i nastpstwa, o których tu nie ma mowy 2.

Druga cz porównywanych tu artykuów dotyczy: w Dat.

domów i pól na wsi, w St. O. domów, pól i ogrodów na przed-

mieciu; oba artykuy stanowi zgodnie, e prawo wykupu a

przedawnia tu dopiero po upywie siedmiu lat (w Dat. wyra-

ono to opisowo: a do roku jubileuszowego).

Art. 48 St. O. omawia odpowiedzialno przedawcy za

wady pozbytego konia; tym samym przedmiotem zajmuje si

te Dat. II. 55, mówi jednak nie tylko o przeday konia, ale

w ogóle zwierzt czworononych. Take i odpowiedzialno

sama okrelona w obu artykuach odmiennie. Dat. rozrónia,

czy zwierz przedane byo chrome, dychawiczne lub nosate

* Interpretacy jego por. Karst, Rechtsbuch U. 222 przyp. 1.

* Kohler, Altsyrisches u. armenisches Recht, Zeitschr. XIX. 125.

» Bruns, Syr.-Rom. Rechtsbuch 120.
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czy te miao inne (mniejsze) wady: w pierwszym wypadku

nabywca moe w cigu roku albo zwróci zAvierz i da
oddania zapaconej ceny (actio redhibitoria), albo te zatrzy-

ma je, ale cen stosunkowo zmniejszy (actio uanti mino-

ris); w drugim razie (mniejsze wady) mowa jest (wbrew spo-

dziewaniu) o samej tylko redhibicyi, i to nie póniej, jak

w cigu siedmiu dni. St. O. uwzgldnia wycznie tylko

wady wiksze powyej oznaczone, czy jednak z niemi na-

stpstwa, ustalone w Dat. co do wad mniejszych, t. j. dozwala

redhibicyi w cigu siedmiu dni. Odmiennie rzecz t urzdzio

prawo niemieckie: IM. 96, mówic o wadach przedanego konia,

nie dopuszcza redhibicyi, jeno zachodztwa. Gdyby si oka-

zao, e przedane zwierz byo skradzione, uznaje Dat. mo-

no redhibicyi w jakimkolwiek czasie, zatem nawet po upy-

wie roku; w St. O. terminu nie okrelono, w miejsce za
redhibicyi wprowadzono, tym razem zgodnie z zasadami prawa

zachodniego, jak je okrelaj (zarówno co do nieruchomoci

jak i ruchomoci) ZS. I. 9, III. 4, 83, IM. 21, 30, 96 i St. W.
12, zachodztwo (intercesy).

Art. 49 St. O., o odpowiedzialnoci za wady przedanego

w^ou, przedstawia w stosunku do odpowiadajcego mu Dat. II.

56 podobne zboczenia. I tutaj Dat odrónia wady wiksze

(chromot, dychawiczno, lepot), z któremi na równi zesta-

wia take narowisto, i przeciwstawia je wadom mniejszym;

w pierwszym wypadku dopuszcza redhibicyi w cigu roku,

w drugim w cigu siedmiu dni. St. O., nie przeciwstawiajc tu

wad wikszych mniejszym, uwzgldnia z poród wszystkich

wymienionych tylko narowisto, i dopuszcza w tym wypadku

redhibicyi w cigu siedmiu dni. Gdyby si okazao, e wó by
skradziony, dozwala Dat. redhibicyi w jakimkolwiek czasie,

wic nawet po upywie roku; w St. O. znowu nie ma tu a-
dnego terminu cile okrelonego, a redhibicya, zgodnie z przy-

toczonemi w poprzednim artykule zasadami prawa zachodniego,

zastpiona zachodztwem.

Art. 50 St. O. dotyczy przeday krowy, i domaga si, zgo-
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dnie z odpowiadajcym mu Dat. II. 57, zapewnienia ze strony

przedawcy, i krowa taka da corocznie cielta; odpowiedzial-

no przedawcy trwa tym razem, zarówno wed.fug Dat., jak

i St. O., przez cay rok. Jednake w razie zawodu Dat. do-

puszcza bd to redhibicyi, bd zmniejszenia ceny, St. O. tylko

redhibicyi. Przytem nie wspomina ju St. O. o odpowiedzial-

noci za wady mniejsze, która wedJug Dat. trwa przez dni

siedm.

Art. 51 St. O,, o odpowiedzialnoci za przedany rój pszczó,

na ogó zgodny z Dat. II. 58; tylko kocowe postanowienie

Dat. o ponoszeniu szkody przez nabywc w pewnych wyjtko-

wych wypadkach (nie przez przedawc, jak w ogólnej regule

stanowi oba artykuy), nie przeszo do St. O.

Art. 52 St. O., o odpowiedzialnoci za wady przedanej bani

winnej, zgadza si równie na ogó z Dat. II. 59 ^. Oba arty-

kuy rozróniaj, czy wina zachodzi po stronie przedawcy, czy

nabywcy, i w miar tego okrelaj nastpstwa prawne. Rozpa-

trzone w Dat. pytanie dodatkowe, jak si ukada stosunek

prawny, jeeli nie mona stwierdzi, kto ponosi win zacho-

dzcych wad, nie zostao uwzgldnione w St. 0.

Art. 56 St. O., wzbraniajcy samowolnej zmiany granic po-

siadoci, odpowiada Dat. II. 66, nie przej jednak z Dat. po-

stanowienia kocowego, e syn, który za ycia ojca otrzyma

pewien udzia z jego majtku, nie moe, rozmyliwszy si ina-

czej, da po jego mierci zamiany jego za inny udzia wspó-

dziedziców.

Art. 57 St. O. skada si waciwie z dwu odrbnych czci,

cignitych w jedne cao moe tylko przez niedopatrzenie.

Czci pierwszej, dotyczcej wiadectwa sdowego, odpowiada

Dat. n. 67, z wanerai jednak odmianami. Nie wspomina mia-

nowicie Dat. o narodowoci wiadków, jako czynniku wpy-
wajcym na zdolno wiadczenia; natomiast St. O. dwukrotnie

podnosi z naciskiem, e w sporach przed sdami ormiaskimi

* Interpretacya tego artykuu u Kar sta, Rechtabuch II. 228. 229.
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przeciw Ormianom, wiadkowie winni by równie narodowoci

ormiaskiej. Pobudk tego ograniczenia byy niewtpliwie lo-

kalne wzgldy czysto praktycznej natury, opierajce si zara-

zem na idei wycznoci i zamknicia ywiou ormiaskiego

w miecie; formalnie dao si ono oprze na analogicznym

pi-zepisie ZS. III. 70, wedug którego w sporach przeciw Sa-

som usunite byo w zasadzie wiadectwo Sowianina, i na od-

wrót. Za wiadectwo faszywe przykazuje Dat. ukara wiadka
tali, w St. O. znajduje si zamiast tego ogólnik, e naley go

ukara jak kadego wystpnego (zego) ^ O iloci wiadków
procesowych (2—3) Dat. w artykule przytoczonym nic nie

mówi; poniewa jest rzecz moliw, e Karst poda tu w tó-

maczeniu tylko urywek tego artykuu, wic nie mona wyklu-

czy przypuszczenia, i przepis ten znajdowa si moe w czr

ci opuszczonej; jeli go tam nie ma, naówczas dostosowany

zosta do Dat. intr. 6. Na pewno z tego ostatniego ustpu

(intr. 6) pochodzi przepis, umieszczony w drugiej czci tego

artykuu w St. 0., e kady powinien prowadzi procesy swoje

osobicie, nie wyrczajc si zastpcami patnymi.

Art. 58 St. O. omawia wypadek, jeli na polu znaleziony

zostanie trup zabitego, którego zabójca nie jest znany. Przy-

kazuje on w takim razie, podobnie jak i odpowiadajcy mu
Dat. n. 68, zbada, które miasto ley najbliej miejsca odna-

lezienia trupa; jakie std jednak nastpstw^a wynikaj dla rze-

czonego miasta, tego St. O. bliej nie wyjania; owszem, zdaje

si nawet usuwa wszelk jego odpowiedzialno, stanowi bo-

wiem w dalszym cigu, e, o ile zabójcy odszuka nie mona,
nikt z tego powodu nic cierpie nie ma. Dat. natomiast orzeka.

w przepisie niedo jasno sformuowanym, e w tym wypadku

nikt wprawdzie nie paci grzywny pieninej, ani nie ponosi

kary kryminalnej; naley jednak odprawi » ofiary tam, a po-

kut tutaj*, co w kadym razie wskazuje, e nastpstwa przed-

* Por. o tem postanowieniu niej rozdz. V.

Studya nad hist. prawa polskiego IV. 19
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stawiaj tu tylko charakter kocielnoreligijny ^. W kocowym
ustpie Dat. orzeka, e sprawca czynu, o ile zostanie odszu-

kany, winien ponie kar mierci, a jego pomocnicy uici

grzywn pienin. St. O. mówi tylko o karze mierci same-jo

sprawcy, nie zajmujc si wcale pomocnikami, przyczem wtrca

tu wany dodatek, nieobjty Dat., e poszukiwaniem sprawcy

winni zaj si krewni zabitego. Ten ostatni przepis jest jakby

ywcem wyjty z St. K\V. 57, gdzie orzeczono, e w razie

znalezienia trupa, którego zabójca nieznany, kasztelania nie

poszukuje z urzdu za zbrodniarzem: uczyni to jednak mog
krewni zabitego.

Art. 60 St. O. przejmuje z Dat. II. 71 przepis, e zoczyca,

którego w wykonaniu wyroku karnego powieszono, ma by
przed nadejciem nocy zdjty z szubienicy i pogrzebany; nie

uwzgldnia natomiast kocowego postanowienia Dat., okrela-

jcego t same spraw w odniesieniu do zoczyców obcokra-

jowców. Druga cz obu artykuów róni si znacznie midzy

sob. Dat. zasadzie prawa mojeszowego, dopuszczajcej kary

mierci, przeciwstawia zasad now, e zbrodniarzy waciwie

mierci kara nie naley, jeno poprzesta na karze kryminal-

nej (lediglich peinlich zu ziichtigen), co w St. O., powoujc
»nowe prawo nasze«, oddano zwrotem: >debet iuxta male-

factum pati«; nie liczc si jednak wanie z rzeczon zmian

Dat., orzeka tu St. O. kar mierci, i to w miar jakoci czynu

rozmait: na zodziei, zgodnie z zasad ZS. II. 13, wyznacza

kar szubienicy, na rozbójników i gwacicieli pokoju publicznego,

rozszerzajc przepis ZS. II. 69, który ich bezkarnie zabija po-

zwala, zwyk kar mierci. Nowem jest te postanowienie

St. O., e do przekonania oskaronego o winie potrzeba wia-

dectwa trzech wiadków osiadych. I ten przepis odnie
naley do odziaywania praw zachodnich, stawiajcych nieraz

wymóg osiadoci wiadków, jak (w sporach cywilnych) IM.

103, 104.

Interpretacya u K ars ta, Rechtsbuch U. 257.
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Art. 61 St. O. skada si z kilku odrbnych postanowie,

pomidzy któremi zachodzi luny tylko zwizek rzeczowy;

przewana ich cz zaczerpnita zostaa z SR. Przepis po-

cztkowy, e zodzieja i zabójcy nie wolno zabija, dopóki si

go dostatecznymi dowodami nie przekona o winie, opiera si

na SR. 29 i 103; tylko pod wzgldem formalnym oba te po*

stanowienia okrelaj rzecz cokolwiek odmiennie, wzbraniajc

zabicia zbrodniarzy bez przyzwolenia króla lub sdziego. Dal-

szy przepis St. O., e ktokolwiek drugiego obwini o zabójstwo,

nie udowodniwszy zarzutu, solus in tali facto remanebit, i ka-

rany ma by magna poena, zaczerpnity zosta z SR. 106. 113

i 115, z których pierwszy nakada w tym wypadku kar mierci

na winnego, dwa ostatnie za tali. Nawizujc do poprze-

dniego postanowienia, dodano jeszcze samoistnienie w St. O.,

e gdyby Ormianin Ormianinowi zarzuci, jako jest niewier-

nym poganinem, i zarzutu tego nie udowodni, ma by jako

niecny oszczerca skarany wizieniem i grzywn (poena).

Art. 62 St. O. o porwaniu i usilstwie kobiet zaczerpnity

zosta z SR. 62. Pomidzy obu artykuami zachodzi jednak

rónica w okreleniu nastpstw prawnych tego czynu. SR. na-

kada na winnego kar mierci, bez wzgldu na to, czy po-

rwan jest dziewka, czy matka, i niezalenie od tego, czy

dopeniono spókowania, czy nie. St. O. natomiast, jakkolwiek

pocz mówi zarówno o porwaniu dziewek jak i kobiet, zaj-

muje si w dalszym cigu ju tylko wystpkami w odniesieniu

do dziewek, przyczem odrónia, czy z porwaniem poczyo
si usilstwo, czy te do spókowania nie doszo. Tylko w pier-

wszym wypadku St. O., zgodnie z SR., nakada na winnego

kar mierci; w drugim orzeka kar wizienia i grzywn pie-

nin. Karst w swojej tablicy porównawczej, a za nim prof.

Kutrzeba, ostatni z zastrzeeniem, e zachodzi tu tylko zwi-

zek luny 1, uwaali mylnie za podstaw niniejszego artykuu

Dat. I. 19 i 20. Dat. I. 19 zajmuje si pytaniem zgoa innem,

1 Kutrzeba, Datastanagirk 670.

13»
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t. j. kwesty cudzoóstwa on i uwodzenia wdów przez przy-

rzeczenie zalubin, wyznaczajc w obu wypadkach kar mierci,

od której mona si wyzwoli bd przez maestwo, bd
przez ucicie czonka i; Dat. I. 20 nie mówi take o porwaniu

i usilstwie (dziewki), jeno ogólnie o bezmaeskiera spólkowa-

niu, i rozrónia, czy dziewka bya narzeczon komu innemu,

czy nie; w pierwszym razie poleca stosowa przepisy Dat. 1.

19, w drugim sprawca winien zapaci ojcu cen za dziewk,

a sam poj j za on, i to bez posagu*.

Art. 63 St. O., o zwrocie znalezionego byda i innyci rzeczy,

zgadza si na ogó z odpowiadajcym mu Dat. II. 72, z t
wan rónic, e znalazcy, który bydl przechowywa u siebie

a do zgoszenia si waciciela, Dat. odmawia wyranie jakiego-

kolwiek wynagrodzenia, natomiast St. O. przyznaje mu refor-

matioiiem impensarum; w czem idzie za ZS. II. 29 i 37, we-

dug których znalazcy naley si zwrot kosztów, wynikych

z przechowania rzeczy znalezionej.

Art. 64 St. O. mówi o pomocy, któr winno si da towa-

rzyszowi podróy, jeh go spotka przygoda w drodze, n. p. kiedy

mu ko upadnie, albo w mocie uwinie, albo kiedy wóz

w bagnie ugrznie i t. p. Odpowiadajcy mu Dat. II. 73 oma-

wia t same spraw, ale w odniesieniu do wypadku bardziej

szczegóowego, t. j. jeli czyje zwierz w drodze upadnie; na-

tomiast wkada obowizek dania pomocy nie tylko na towa-

rzysza podróy, ale w ogóle na kadego, kto si znajdzie

w miejscu przygody. Zasadnicz rónic wykazuj kocowe
postanowienia obu artykuów. Dat. nie orzeka, co si ma sta

w tym wypadku, gdyby kto pomocy nie udzieli; stanowi

tylko, e w razie udzielenia jej nie mona da za to wyna-

grodzenia, a gdyby si o nie pozwao, sd winien orzec za to

kar na powoda. St. O., odwracajc rzecz, nie dotyka wcale

kwestyi, czy tu jakie wynagrodzenie przypada, czy nie; za to

» Karst, Rechtsbuch II. 118.

« Ibid. II. 120.



[273] Statut ormiaski. 8&.

Stanowi, e gdyby towarzysz podróy odmówi pomocy, moe
by o to sdownie pozwany i » wedug sprawiedliwoci i prawa«

skarany.

Art. 66 St. O. wykazuje znaczniejsze rónice w porówna-

niu z odpowiadajcym sobie Dat. II. 74. Dat. stanowi, e przy

budowaniu domów naley dach otoczy gankiem, eby
ze kto nie spad; jeli tego zaniedbano, a wynik std przy-

padek nieszczliwy, budujcy staje si odpowiedzialnym.

St. O., odwracajc poniekd to postanowienie (widocznie ze

wzgldu na odmienny sposób budowy domów na zachodzie),

orzeka, e odpowiedzialno spada na waciciela domu, j e-

eli zbuduje (wadliwie) ganek, z którego kto spadnie.

Take rodzaj odpowiedzialnoci okrelony w obu artykuach

odmiennie. W Dat. ustanowiono ogólnie pokut, nie rozrónia-

jc moliwych odmiennych okoUcznoci, wród których upadek

nastpi. W St. O. jest natomiast rozrónienie: czy rzeczywi-

cie win mona tu przypisa wacicielowi, czy te upadek

nastpi ex laueo maligni spiritus. W tym ostatnim razie wa-
ciciela nie dotyka wprawdzie jakakolwiek kara wiecka, wi-

nien jednak podda si pokucie, t. j. tej karze, która wedug
Dat. spotykaa go nawet w razie rzeczywistego zawinienia.

Prawem przeciwiestwa wnioskowa naley, e w pierwszym

wypadku St. O. nakada nawet kar wieck; brak tu jednak

wszelkich wskazówek, bUej t rzecz okrelajcych.

Art. 70 St. O. dotyczy zastawu arn (myna arnowego,

molendinum manuale). Odpowiadajcy mu Dat. II. 81 (zwód

pierwotny) mówi ogólnie o zastawie kamieni myskich, i orzeka,

e kamieni takich nie powinno si zastawia, gdy s konie-

cznie potrzebne do ycia (w gospodarstwie). Przydaje jednak

zaraz, e nie jest to zakaz prawny zastawu, w zasadzie do-

puszczalnego, ile raczej wskazówka czy rada; wkada take

na zastawnika obowizek moralny (znowu tylko wskazówka)

zwrócenia ubogiemu zastawcy oddanego sobie kamienia. Stanowi

wreszcie, e przepis ten odnosi si nie tylko do kamieni my-
skich, ale w ogóle do wszystkich rzeczy, koniecznie do ycia
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potrzebnych. St. O., zgodny w tem z jedn z pochodnych wer-

syj Dat. ^ niówi wycznie o arnach, nie rozcigajc przepisu

na inne rzeczy, formuuje te przepis cay jako cile prawny,

nie za jako wskazówk etyczn. Nie wspomina wreszcie o obo-

wizku zastawnika zwrócenia zastawionych arn. W okreleniu

nastpstw przekroczenia tego przepisu zachodzi take rónica

midzy obu artykuami. Dat. stanowi, e w razie przekroczenia

nastpi ma ukaranie przez sdziów, nie rozwizujc wyranie

kwestyi, kto tu ma by ukarany: zastawca, pozbywajcy si

arn, czy te zastawnik, który je przyjmuje; St. O. natomiast

orzeka wprost, e karze podlega zastawca z powodu zastawie-

nia arn.

Art. 72 St. O., oraz odpowiadajcy mu Dat. II. 83 polecaj

wypaci najemnikowi zasuone myto przed zachodem soca,

przytaczajc zgodne uzasadnienie etyczne tego zakazu. Kiedy

jednak St. O. poprzestaje na przytoczeniu samego motywu

etycznego, przydaje Dat. ponadto jeszcze sankcy prawn: sta-

nowi on, e w razie niewypacenia myta przed zachodem

soca, pan winien najemnikowi zapaci potem jeszcze sto-

sown nadwyk.
Art. 73 St. O. wzbrania przyjmowa w zastaw od wdów

ich sukni i innych rzeczy ruchomych, i zgadza si w tem

z Dat. II. 86, który jednak wymienia tu same tylko suknie.

Na uwag zasuguje ponadto dodatek St. O., niezawarty w Dat.,

e wprawdzie w »innych prawach* przyjmowanie tego rodzaju

zastawów jest dopuszczalne, natomiast »w naszem prawie

ormiaskiem« jest ono wzbronione.

Art. 75 St. O. zajmuje si upiecami grobów i trupów.

W odpowiadajcym mu Dat. II. 89 orzeczono, e przychwy-

conego upiec nie naley kara mierci, jeeli si przyzna

do winy; jeli natomiast nie przyzna si, podlega tej karze,

z tem jednak zastrzeeniem, e moe si wykupi przez za-

pat gowsLCzyzny, ponadto winien odby stosown pokut.

* Por. niej rozdz. V.
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St. O. nie uwzgldnia momentu przyznania lub nieprzyznania

si winnego; rozrónia natomiast, czy zosta schwytany na go-

rcym uczynku, czy te nie. W pierwszym wypadku sprawca

podlega karze mierci, przyczem nie ma wzmianki o wykupie-

niu si przez zapat gowszczyzny; przepis wzorowany sn
na ZS. II. 13, który na upieców grobu nakada bezwarun-

kowo kar mierci, i to zaostrzon (amanie koem). W wy-

padku drugim St. O. przykazuje spowiednikowi naoy na
odpowiedni pokut, a nadto wyczy go na zawsze od wspól-

noci clirzeciaskiej.

Art. 76 St. O. i odpowiadajcy mu Dat. I. 44 dotycz za-

bójstwa w obronie wasnej w razie dokonanego z zasadzki

napadu rozbójniczego. Oba przepisy stanowi zgodnie, e za-

bójstwa takiego koció nie poczytuje za umylne; okrelenie

nastpstw, jakie z czynu tego wynikaj, jest jednak odmienne.

Dat. kae zabójcy oczyszcza si przez kilka dni przy otarzu,

a zarazem »wzi sobie t spraw do serca*, i to niezalenie

od tego, czy zabójstwa dokona duchowny, czy wiecki; St. O.

natomiast przykazuje wyranie wyspowiada si i odby po-

kut, przyczem zaznacza, e duchownemu czyn ten nie prze-

szkadza w wykonywaniu urzdu kapaskiego, a wieckiemu

w przyjmowaniu sakramentów.

Art. 79 St. O. orzeka zgodnie z Dat. II. 92, e zabójstwo

na wojnie nie ma by karane jak inne rodzaje mobójstwa;

nie pozostaje ono jednak bez pewnych nastpstw w obliczu

prawa kocielnego. Nastpstwa te okrelone rozmaicie w obu

artykuach. Dat. mówi tu o wykluczeniu na trzy lata ze spo-

ecznoci wiernych, natomiast St. O. w miejsce tego podstawia

pokut ^

Art. 80 St. O. dotyczy kradziey (sprzeniewierzenia), której

dopuci si rzemielnik co do materyau oddanego mu do

przerobienia. W odpowiadajcym mu Dat. II. 95 orzeczono, e
jeli sprawa ta wykryje si, i stanie si przedmiotem docho-

* Por. o tym art. niej rozdz. V.
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dzenia sdowego, naley rzemielnika skaza na zwrot po-

czwórnej wartoci przedmiotu skradzionego; gdyby za nie mia
z czego zapaci, albo rzecz nie daa si dokadnie stwierdzi,

winien odby pokut. St. O. rozrónia tu take wypadek wy-

krycia i niewykrycia w^ystpku: w pierwszym razie nakada
na winnego przyjt w zachodnich prawach (por. n. p. co do

innych wystpków St. KW. 60, 80, 88, 133, IM. 19) i kar
bezecnoci, a nadto obowizek zwrotu wartoci rzeczy w dwój-

nasób, przyczem nie liczy si ju z pytaniem, czy rzemielnik

ma z czego wynagrodzi, czy nie; w razie niewykrycia poprze-

staje na podaniu ogólnikowego przepisu: debet conscius esse

sui facti et conscientiae.

Art. 82 St. O. okrela odpowiedzialno za przeda wadli-

wych towarów lub innych rzeczy. Odpowiada mu Dat. II. 100,

który orzeka, e szkoda, jaka std wynika, ma by wynagro-

dzona przez przedawc, a ponadto stanowi, w razie jeeU prz-

dwca wiedzia o wadach, i nabywca moe mu wedug uzna-

nia albo rzecz zwróci (redhibicya), albo te stosunkowo cen
zmniejszy (uanti minoris); jeU za przedawca o wadach

nie wiedzia, nabywcy przysuguje prawo uniewani umow.
St. 0. uwzgldnia tylko wypadek, gdzie przedawca o wadach

rzeczy wiedzia, a mimo to nabywc o dobroci jej upewni,

i orzeka w tym wypadku tylko redhibicya, nie mówic ani

o zmiejszeniu ceny, ani o wynagrodzeniu szkody. Równie nie

przeszed do St. O. kocowy przepis Dat., nakadajcy na prze-

dawc pokut w takim samym rozmiarze jak na zodziei i roz-

bójników, w razie gdyby si wzbrania uczyni zado powy-
szym postanowieniom 2.

Art. 83 St. 0., o dowodzie w sporach granicznych, zgadza

si z odpowiadajcym mu Dat. II. 102 w postanowieniu gó-

wnem, i dowodu nie naley tu prowadzi za pomoc przy-

1 Helcel, Starod. pr. pol. pomn. I. 95. 109. 115. 145, Daniels,

Rechtsdenkmaler 94, nadto cytaty powyej przy art. III przytoczone

Utr. 56).

* Por. o tym art. niej rozdz. V.
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sigi strony, jeno przez zeznanie wiadków; w dalszej czci
jednak zachodzi wana rónica pomidzy obu artykuami. Dat.

w braku wiadków dopuszcza ostatecznie take dowodu z przy-

sigi samej strony, ratujc swoje teory mistyczn fikcy, roz-

dzielajc przysigajcego jakoby na dwie jednostki (dwu

wiadków), ze wzgldu na dwie dokonywane przeze czynno-

ci, t. j. podniesienie krzya przy przysidze i wypowiedzenie

sów przysigi^; St. O. pomija ca t sztuczn interpretacy,

i w miejsce jej rozstrzyga inn, zgoa odmienn, praktyczn

kwesty: jak postpi wtedy, jeli obie strony powoaj si

na wiadków. W wypadku tym, orzeka St. O., wychodzi zwy-

cisko ze sporu ta strona, która powoa wicej wiadków
i dostarczy wiarogodniejszych wiadectw: przepis zaczerpnity

wiernie z ZS. III. 21, wedug którego w sporach o dobra, z dwu
stron, powoujcych si na wiadków, wygrywa ta, która ma
»die meiste Mennige*.

Co do stosunku art. 84 St. O. do odpowiadajcego mu Dat.

II. 103 poda mog wiadomo bardzo tylko niedokadn, gdy
Karst ostatniego z tych artykuów nie zamieci w swej pracy

w dosownym tekcie; poda tylko okolicznociow wzmiank
o jego treci. Z wzmianki tej zdaje si wynika, e Dat. oma-

wia tu kwesty bezprawnego obcienia lub opodatkowania

szpitali (rechtswidrige Belastung und Besteuerung von Hospi-

talern), St. O. za rozpatruje pytanie w zasadzie odmienne,

z poprzedniem bardzo tylko lunie zwizane: orzeka on. e
szpitalny (kierownik szpitala), który celem przywaszczenia so-

bie dochodów nie dostarcza chorym ywnoci i innych potrzeb,

ma by przez urzd surowo karany.

Art. 87 St. O., o zasadzeniu nowej wsi, i odpowiadajcy

mu Dat. II. 106 rozróniaj zgodnie zaoenie wsi na nowym
korzeniu (w miejscu przedtem niezamieszkaem) od zaoenia

wsi w miejscu opustoszaem (przedtem zamieszkaem). W pierw-

szym wypadku Dat. da uprzednio zgromadzenia odpowie-

» Por, interpretacy Kar sta, Rechtsbuch II. 398. 399.
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dniej iloci nowych osadników, poczem dopiero dozwala prze-

prowadzi rozdzia gruntów; St. O. nic nie raówi o zgroma-

dzeniu osadników, natomiast, opierajc si widocznie na stoso-

wanej podówczas w Polsce praktyce, stawia wymóg przy-

zwolenia królewskiego na zasadzenie, a zarazem stanowi, e
z gruntów wsi wydzieli naley najpierw odpowiedni cz
na zbudowanie kocioa, a potem dopiero podzieli role midzy

osadników. W wypadku drugim rozrónia Dat, czy fakt opu-

stoszenia wsi, majcej teraz zasadzi si na nowo. jest nie-

dawny, tak e poprzedni osadnicy rozpozna jeszcze mog
swoje posiadoci i ich granice: w tym razie przykazuje ka-

demu zwróci to, co do niego przedtem naleao; czy te

opustoszenie wsi siga w czasy odlege, tak e dawniejsze sto-

sunki wasnoci nie dadz si ju ustali dokadnie: w tym

razie przykazuje wyznaczy najpierw (tu dopiero) pewn cz
gruntu na zbudowanie kocioa, reszt za ziemi podzieli

w równych czciach pomidzy osadników, z zachowaniem

wikszego udziau dla naczelnika osady w nagrod jego pracy

i stara o jej dobro. Tych wszystkich rozrónie co do no-

wego zasadzenia w^si opustoszaej St. O. nie przeprowadza,

stanowi tylko ogólnikowo, majc widocznie na myli fakt nie-

dawnego opustoszenia wsi, e naley tutaj locare colonos eo iure

et consuetudine, in qua praedicta villa a principio erat locata.

Art. 88 St. O. oraz odpowiadajcy mu Dat. II. 107 okre

laj warunki wykonania prawa hliszoci (retraktu) krewnych

ze wzgldu na przedane dobra. Przytem Dat. mówi o prze-

day dóbr w ogóle, St. O. wycznie tylko o przeday dóbr

nieruchomych. Do wanoci umowy (wykluczenie prawa hli-

szoci) wymaga Dat. przy przeday dóbr przez ojca, zgody

synów, córek i braci, St. O. przy przeday nieruchomoci

przez ojca lub matk, zgody dzieci, braci i innych krewnych;

przy przeday dóbr przez syna wymaga Dat. zgody ojca

tudzie braci i sióstr przedajcego, natomiast St. O. zgody

ojca, stryjów i innych krewnych. Rozszerzajcy przepis St. O.,

wymagajcy przy tych przedaach na ogó zezwolenia kre-
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wnych, opiera si na postanowieniach praw zachodnich, o ze-

zwoleniu takiem mówicych, por. St. KW. 121, ZS. I. 34,

52, IM. 20, 60, O ile nie ma zgody oznaczonych osób, dozwa-

laj, zarówno Dat. jak i St. O., interesowanym krewnym wy-

kona prawo bliszoci. W jednym wypadku, tutaj wbrew

zasadom praw zachodnich, maj oni prawo wykona je nawet

wtedy, jeli uprzednio zgodzili si na przeda, a mianowicie

jeli przeday dokonano skutkiem zuboenia. Czas wykonania

tego prawa jest jednak (w tym razie) okrelony rozmaicie

w obu artykuach. Dat. odnosi si tu do poprzednich swoich

postanowie (II. 52, 53), oznaczajcych termin jednoroczny lub

siedmioletni w miar tego, czy chodzi o nieruchomoci miej-

skie, czy wiejskie, pozwala take stronom samym umówi si

o jaki termin odmienny; w St. O. natomiast wymieniono cile

przecig jednego roku, w cigu którego odwoa si mona do

prawa bliszoci ^. Znamiennym jest stosunek kocowych cz-

ci obu artykuów, okrelajcych, przed kim ma by zeznana

i czyj pieczci opatrzona pimienna umowa, dotyczca takiej

przeday. Wedug Dat. zezna j naley przed zwykym s-

dzi, który opatrzy dokument pieczci wasn, albo te Chry-

stusa (wyobraenie krzya), biskupa, opata lub patryarchy,

przyczem dokument moe te by pisany obc rk, »jak si

to nieraz dzieje na dworze królewskim*. W St. O. w odpo-

wiednim ustpie mieci si postanowienie, i zeznanie umowy
winno by dokonane przed sdzi ormiaskim i opatrzone jego

pieczci, i e wystawiony w ten sposób dokument ma tak
sam moc, jak gdyby pochodzi od króla, a to ze wzgldu na

* Karst, Rechtsbuch II. 238 obwinia tu St. O. o sprzeczno, wska-

zujc, e w tym wypadku, mimo e chodzi o nieructiomoci wiejskie,

wyznaczono prawu bliszoci termin jednoroczny, podczas gdy art. 46

(zgodnie z Dat. II 53) przyj byf co do nich termin siedmioletni. Zarzut

ten nie jest zasadny. W art. 46 jest mowa o prawie bliszoci krewnych,

którzy nie dali przyzwolenia na pozbycie, tutaj za dozwala si

wyjtkowo (przeda z powodu ubóstwa) wykonania tego prawa nawel

w razie uprzedniej zgody krewnych na pozbycie; std róne terminy.
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to, e tale officium (iudicis Armenorum) procedit ex auctori-

tate Maiestatis Regiae.

Art. 89 St. O. i odpowiadajcy mu Dat. II. 108 dotycz

podziau odziedziczonego majtku pomidzy braci. Oba arty-

kuy zgadzaj si w tern, e przykazuj przed podziaem wy-

dzieli czci przypadajce ich onom; w postanowieniu dal-

szem zachodzi midzy niemi rónica. Dat. w przepisie, nie-

cakiera jasno sformuowanym, orzeka: »jeli pomidzy brami

nastpia przeda jakiej czci spadku, to cz ta winna by
przez wszystkich zwrócona*; St. O. w miejsce tego stanowi,

e jeli który z braci, przed dziaem, otrzyma cokolwiek od

ojca, winien to do równego dziau odoy; jest to cakiem

wierna reprodukcya zasady, orzeczonej w ZS. I. 13.

Art. 90 St. O. orzeka, e kady zodziej, przywiedziony

z licem do sdu, winien by karany szubienic. W bardzo

lunym zwizku stoi z nim Dat. II. 109. Nie zajmuje si on

waciwie pytaniem, kiedy zodzieja naley wiesza, nie mówi

zatem take o warunkach egzekucyi (schwytanie z licem, przy-

wiedzenie do sdu); nawizujc tylko ogólnikowo do wypadku,

gdyby zodziej mia by powieszony na szubienicy, rozstrzyga

on kwesty, w jaki sposób ten, komu polecono dokona egze-

kucyi, uchyli si moe od tego przykrego obowizku; albo,

gdyby to byo niemoliwe, jak winien sprawi si, aeby zle-

cenie to wykona V7 sposób najmniej dotkliwy dla siebie.

Tylko wic ze wzgldu na nastpstwo artykuów mona tu

bra w rachub Dat. II. 109, i to nie tyle jako podstaw prze-

pisu St. O., ile raczej jako poredni pobudk zamieszczenia

w tem miejscu postanowie co do karania zodziei; waciw
podstaw artykuu stanowi tu ZS. II. 13, orzekajcy ogólnie,

e zodziej (o ile nie chodzi o kradziee bardzo drobne) wi-

nien by karany szubienic.

Art. 91 St. O. wykazuje take znaczn rónic w porówna-

niu z odpowiadajcym mu Dat. II. 19. Dat. przytoczywszy z ka-

nonów wschodnich przepis, i zodzieje i rozbójnicy, oraz ich

pomocnicy (ukrywacze). podlegaj mierci, przydaje do inter-
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pretacy (zgodnie z zasad prawa mojeszowego), i kara

mierci orzeczon by winna tylko na takiego zodzieja, który

ukrad czowieka, jako te na rozbójników, i przez to wyklu-

cza z pod przepisów niniejszych zodzieja zwykego (rzeczy).

St. O., nie uwzgldniwszy wzajemnego stosunku obu ustpów,

poczy je razem w v;spólny przepis prawny: e karze mierci

podlegai rozbójnicy i wszyscy zodzieje, midzy nimi take
ci, którzy kradn ludzi; rozszerzenie tej kary na zodziei

w ogóle opiera si znowu (jak w art. poprzednim) na ZS-

II. 131.

Art. 92 St. O. i odpowiadajcy mu Dat. II. 111 dotycz

odpowiedzialnoci pana za przygod nieszczliw ich suebni-

ków. Zachodz pomidzy nimi znaczne rónice. Dat. (zwód

pierwotny) mówi tu tylko o wypadku mierci, St. O. o przy-

godach nieszczliwych w ogóle (zatem n. p. i o zranieniu);

przytem St. O. zajmuje si tylko przygodami, zdarzonemi w cza-

sie podróy, na któr suebnika wysa pan, Dat. nadto take
przygodami, zdarzonemi przy wykonywaniu innych prac. Dat.

rozrónia, czy wypadek mierci zaskoczy suebnika przy wy-

konywaniu zwykej roboty, która mu bya poruczona, n. p. przy

uprawie roli lub winnicy, albo przy wykonywaniu suby z bro-

ni w rku; czy te pan zleci suebnikowi jak czynno
niezwyk, i to przeciwn dobru publicznemu. W pierwszym

razie pan jest bezwinny, w drugim odpowiada za mier su-

ebnika; ponadto jest on za ni odpowiedzialny na ogó wtedy,

jeU suebnik uprzedzi go o niebezpieczestwie, on jednak,

nie baczc na ostrzeenie, przynagli go do v/ykonania pracy.

St. O., opierajc si tu na jednej z póniejszych wersyj Dat.^,

1 Karst, Rechtsbuch II. 309 mniema, e w zwyczajowem prawie

armeskiem przyjta bya kara szubienicy na zodziei. Jakkolwiek oko-

licznociowo wspomina o niej Dat. II. 109, to jednak ze stanowiska omó-

wionego co dopiero przepisu Dat. II. 19 twierdzi naley, i w zasau/.ie

bya ograniczona; wprowadzenie jej w St. O. naley tedy odnie do od-

dziaywania praw zachodnich (jak w tekcie).

" Por. o tem rozdz. V.
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dwu pierwszych rozrónie (robola zwyka i niezwyka) wcale

nie przeprowadza; stanowi tylko, e za przygod zdarzon

w drodze, od której si suebnik wymawia, pan jest odpo-

wiedzialny; a uzupeniajc do tego odpowiedni czon drugi

dodaje, e jeli niewolnik wasnowolnie uda si w drog,

gdzie mu si co zego przygodzio, pan staje si bezwinnym.

Art. 93 St. O. i Dat. II. 112 dotycz odpowiedzialnoci za

przygod cudzego suebnika, którego kto wysa w swojej

sprawie. I tutaj Dat. mówi tylko o wypadku mierci, St. O.

o przygodzie nieszczliwej w ogóle. Oba artykuy czyni wy-

syajcego odpowiedzialnym, rónic si co do motywów po-

stanowienia: Dat. kadzie nacisk na to, e uyto suebnika

lekkomylnie do roboty, w której nie jest wprawny, St. O. na-

tomiast podkrela, e nikt nie ma prawa rozkazywa cudzemu

suebnikowi ^

Art. 94 St. O. i Dat. II. 113 dotycz równie odpowiedzial-

noci panów za przygody suebników. Zgodne tu w zasadni-

czem okreleniu rzeczy, róni si jednak midzy sob, podo-

bnie jak w obu wypadkach poprzednich, co do samej cha-

rakterystyki wypadku: Dat. mówi tylko o mierci suebnika,

St. O. take o innych przygodach, i znowu St. O. tylko o przy-

godach w czasie podróy, Dat. take przy innych pracach.

Art. 95 St. O. i Dat. II. 115 okrelaj postpowanie w spra-

wie szkód, zrzdzonych przez bydo w cudzej posiadoci. Oba

artykuy wzbraniaj wacicielowi gruntu bydo takie zabija

lub rani. Dat. upowania go tylko do odpdzenia, natomiast

St. 0. do zajcia byda. To ostatnie postanowienie przedostao

si tu niewtpliwie z praw zachodnich, które dozwalay ci-

enia (zagrabienia) byda, wyrzdzajcego szkod na cudzym

gruncie, por. n. p. St. KW. 63, 118, 131, 152, ZS. II. 40, 47.

Jakkolwiek w samem okreleniu rzeczy uyto terminologii usta-

lonej w Polsce (ad suam forestam inforestare), jest przecie

rzecz prawdopodobn, e nie wzmiakowane tu artykuy St. KV\\,

* Por. o tym art. niej rozdz. V.
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ale raczej przepisy ZS. s waciw podstaw przepisu. St. KW.
dopuszczaj bowiem albo na ogó, albo za pierwszym i dro-

gim razem tylko czciowego zajcia (jednej wzgl. dwu sztuk

z poród byda uszkadzajcego), a dopiero za trzecim razem

dozwalaj zaj wszystko bydo, które zastano na szkodzie,

przyczem polecaj je zapdzi nie do wasnej, ale królewskiej

(urzdowej) obory ^, St. O. natomiast pozwala od razu zaj
wszystko bydo i mówi o zapdzeniu go do obory poszkodo-

wanego; zblia si przez to bardziej do ZS. II. 40 i 47, które

o takiem zajciu bez przytoczonych ogranicze prawa polskiego

wspominaj. I te przepisy zostay tu zreszt zuytkowane tylko

porednio: zajmuj si bowiem waciwie rozpatrzeniem kwe-

styi, jak postpi, kiedy byda takiego ze wzgldu na jaki
przeszkod zaj nie mona; wanie jednak przez to, e nie-

mono zajcia omawiaj jako wypadek wyjtkowy, stwier-

dzaj, e w zasadzie zajcie byda na szkodzie jest do-

puszczalne. Osobno mówi przytem Dat. o obowizku wynagro-

dzenia szkody przez waciciela byda, o czem St. O. nie

wspomina. Za zabicie bydlcia-szkodnika oba artykuy naka-

daj obowizek zwrotu jego wartoci. Kwesty zranienia by-

dlcia rozpatruje Dat. bardzo obszernie i kazuistycznie, i w miar

rónicy wypadków nakada na waciciela gruntu obowizek

zwrotu bd to caej, bd poowy, bd jednej czwartej war-

toci; St. O. przewan cz tych wypadków ciga razem,

i nakada na ranicego waciciela obowizek zwrotu jednej

czwartej czci ceny. Kocowe postanowienie Dat. o wyszem
wynagrodzeniu szkody wacicielowi gruntu, jeli bydo zap-

dzono swawolnie na jego posiado, nie przeszo do St. O.

Art. 96 St. O. omawia wypadek mierci lub zranienia,

spowodowany upadkiem z sposzonego konia. Tym samym

przedmiotem (z uwzgldnieniem take wypadków^ sposzenia

si innych zwierzt) zajmuje si Dat. II. 116. Oba artykuy

rozróniaj, czy ko zosta umylnie (z gniewu lub artu) przez

1 Helcel, Starod. pr. pol. pomn. I. 46. 132. 143. 163.
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kogo postraszony, czy te sposzyJ si niezalenie od jakiej

na wywoanie tego skutku skierowanej czynnoci drugiego.

W granicach tego rozrónienia zasadniczego przeprowadza

jednak Dat. dalsz specyalizacy o charakterze przewanie

kazuistycznym; tak przy postraszeniu umylnem, czy ono wy-

szo od dorosego czy niedorosego, przy nieumylnem. czy

powodem sposzenia sta si wróg czy przyjaciel, chrzecianin

czy poganin i t. p., i nakada w kadym z tych wypadków

pewne winy na odnone osoby. Bardziej zasadniczo i ogólnie

rozwizuje t rzecz St. O. Rozrónia on tylko postraszenie

umylne i sposzenie si przypadkowe konia, i nie wchodzc
w dalsz specyalizacy wypadków, kae winnemu w pierw-

szym razie paci pen gowszczyzn (nawizk), w drugim

osob, która przypadkowo staa si powodem sposzenia, zwal-

nia zupenie od odpowiedzialnoci.

Art. 97 St. O. i odpowiadajcy mu Dat. II. 117 przepro-

wadzaj kategoryzacy rozmaitych rodzajów mobójstwa.

W obu artykuach rozrónienie nie jest oparte na jakich za-

sadach ogólnych, jeno czysto kazuistyczne, przez nagromadze-

nie przykadów pod kadym rodzajem mobójstwa. Dat. roz-

rónia trzy rodzaje tego wystpku: mobójstwo nieumylne

(przypadkowe), mobójstwo umylne, i w porodku pomidzy

niemi mobójstwo na pó umylne, na pó nieumylne (mie-

szane), n. p. zabicie zbójcy lub upiecy, który si zasadzi

i sam chcia kogo zabi, przyczem w tej ostatniej grupie

przeprowadzony dalszy podzia na mobójstwo umylne z przy-

datkiem pewnych znamion nieumylnoci, i na odwrót mo-
bójstwo nieumylne, z przydatkiem pewnych znamion umyl-

noci. W St. O. podzia ten jest uproszczony; mamy tu jedynie

rozrónienie midzy mobójstwem nieumylnem i umylnem,

przyczem wypadki mobójstwa mieszanego St. O. zalicza do

kategoryi mobójstwa umylnego. Skd si ta zmiana wzia,
wyjanimy poniej^; tutaj zaznaczamy tylko, e nie mona jej

* Por. rozdz. V.
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odnie do wpywu ustawodawstwa polskiego, mianowicie do

statutów: kolskiego z r. 1472 i piotrkowskich z r. 1493 i 1496.

które po raz pierw^szy przeprowadziy take rozrónienie mi-
dzy mobójstwem przypadkowem a umylnem ^. Przypuszcze-

nie takie usun naley nie tylko ze wzgldu na dat statu-

tów 2. ale take i dla tego, e zasada podziau jest tu odmienna;

w statutach tych wypadki mobójstwa, okrelone w Dat. jako

>micszane«, zaliczone s nie do umylnych, jak w St. O., ale

wprost przeciwnie do przypadkowych. W Dat. przydano jeszcze

okrelenie nastpstw karnych, jakie pocigaj za sob po-

szczególne rodzaje mobójstwa, z uwzgldnieniem znowu
osoby sprawcy wzgl. zabitego, a wic, czy zabi poganin, czy

chrzecianin, a jeeli ten ostatni, czy zabity jest poganinem,

czy chrzecianinem i t. p. O tych wszystkich nastpstwach

czynu w miar jego jakoci i uczestniczcych osób St. O. nic

nie wspomina; poprzestaje tylko na przytoczeniu zaczerpnitej

równie z Dat. ogólnej reguy, e przy ocenie nastpstw pra-

wnych mobójstwa obojtn jest rzecz, czy sprawc jest

mczyzna, czy kobieta.

Art. 98 St. O. i Dat. II. 118 zajmuj si wypadkiem, jeli

kto dla jakichkolwiek potrzeb gospodarskich sprowadzi wod
na swój grunt, a nastpnie, nie opatrzywszy dostatecznie jej

odpywu, uszkodzi przez to grunty ssiednie. Dat. przykazuje

tu rozróni, czy ssiedzi ponieli szkod mimo ostronego po-

stpowania ze strony induktora, czy te mona mu tu zarzu-

ci niedbalstwo lub z wol. W pierwszym wypadku odpo-

wiada winny za poow szkody, w drugim za szkod ca.
Przytem kae Dat. uwzgldni jeszcze inne okolicznoci, towa-

rzyszce uszkodzeniu: czy wod wyprowadzi nieletni, czy do-

rosy, czy on sam, czy jego najemnik i t. p. Tych wszystkich

rozrónie nie przeprowadza St. O.; orzeka on ogólnie, e
1 Cod. epist. I. 2. nr. 227; Bandtkie, lus Pol. 325; Vol. leg. L

274. 275; por. Kutrzeba, Mobójstwo w prawie pol., Rozpr. Akad.

Umiej., Wydz. hist.-fil. N. S. XXV. 96.

* Por. rozdz. VI.

Stndya nad hist. prawa polskiego IV. 20



98 O. Balzer. [286]

W kadym wypadku uszkodzenia gruntu ssiedniego w okre-

lony powyej sposób, sprawca winien zwróci cakowit

szkod; sn opiera si przytern na ZS. II. 38, w którym za-

warto równie postanowienie ogólne, e za kad szkod, wy-

rzdzon przez ogie lub wod, naley si (pene) wynagro-

dzenie.

Art. 99 St. O. i Dat. II. 119 omawiaj odpowiedzialno

lekarzy za mier chorego. Dat. rozrónia tu znowu umylne,

mieszane i nieumylne zabójstwo przez lekarza, i odpowiednio

do tego okrela stopie jego odpowiedzialnoci; St. O. zajmuje

si w zasadzie tylko wypadkami zabójstwa zawinionego, naka-

dajc na lekarza, zgodnie z Dat., obowizek zapaty gowszczy-

zny; przydaje do tego jeszcze tylko postanowienie, e jeli

chory nie zastosowa si do rad lekarskich i skutkiem tego

zmar, naówczas lekarz nie ponosi adnej odpowiedzialnoci.

Art. 100 St. O. i Dat. II. 120 mówi o odpowiedzialnoci

z powodu przynaglenia kogo do wykonania czynnoci, po-
czonej z niebezpieczestwem ycia, jeli w istocie wród tego

nastpia mier przynaglonego. Dat. okrela ten wypadek jako

mobójstwo na pó umylne, na pó nieumylne; St. O. orzeka

natomiast ogólnie, e winny zapaci ma gowszczyzn. Przy-

tem nie przeprowadza on rozrónienia, jakie znajdujemy w Dat.,

pomidzy przynagleniem suebników i najemników z jednej,

a innych osób z drugiej strony ^

Art. 101 St. O. stanowi, e robotnicy, najci do wykonania

pewnej roboty, winni dzieli si zarobkiem w stosunku do wy-

oonej pracy. Dat. II. 121 stoi w bardzo tylko lunym zwizku
z tem postanowieniem. Orzeka on, e wspówaciciele winnicy

powinni zysk wspólny dzieli równo midzy siebie, i e gdyby

jeden przywaszczy sobie co z wspólnego majtku, zwraca

tylko w dwójnasób, nie w czwórnasób, jako e ukrad ze swego.

Co do najemników zawarto tu wreszcie przepis, e maj otrzy-

ma zapat stosownie do urodzajnoci winnicy i stosunku

* Por. o tym art. niej rozdz. V.
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cen. Monaby w ogóle mie wtpliwo, czy niniejszy artyku

da si wprowadzi w zwizek z art. 101 St. O., gdyby nie

miejsce, jakie oba te przepisy w swoich zwodach zajmuj,

z którego wynika, e w istocie naley je zestawi ze sob.

W kadym razie Dat. nie jest tu waciwie podstaw St. O.,

ile raczej pobudk rozwinicia przepisu samoistnego.

Art. 102 St. O. i Dat. II. 122, o odpowiedzialnoci najemnych

pasterzy za szkod, wyrzdzon w bydle, omawiaj w sposób

kazuistyczny róne wypadki szczegóowe, jakie tu zaj mog,
przewanie zgodnie. Gówna rónica polega na tem, e Dat.,

odpowiednio do stopnia niedbalstw^a, nakada na pasterza obo-

wizek zwrotu bd to caej, bd tylko poowy wartoci stra-

conego zwierzcia, St. O. natomiast, stosujc tu widocznie ogólne

przepisy ZS. II. 48, 54, za wszelkie niedbalstwo, jak w ogóle

za kad inn win, przykazuje zwróci warto cakowit.

W razie uszkodzenia zwierzcia przez czyU; któremu pasterz

mimo chci zapobiec nie móg, Dat. poleca wywie si wiad-

kiem, przyprowadzonym na miejsce wypadku, St. O. natomiast

kae przywie tame samego waciciela.

Art. 103 St. O., o dobrach kocielnych, stoi w lunym tylko

zwizku z Dat. I. 53. Dat. stanowi, e jeli kocioowi prze-

kazano pewne dobra, »wie czy inn jak rzecz«, a miejscowy

duchowny przeda je, zanim biskup zaj sw siedzib, naten-

czas wolno biskupowi przeda tak odwoa. W ogóle przy-

znaje ten przepis prawo rozporzdzania dobrami kocielnemi

samemu tylko biskupowi, i zaleca mu, aeby dóbr tych o ile

monoci nie pozbywa; gdyby za konieczno wymagaa prz-

dc je, poleca zamiast nich zakupi inne. St. O. tyle ma wspól-

nego z owym artykuem, e wychodzi take z zaoenia, i
koció otrzyma pewne dobra, jako to: > winnic, dom, myn,

rol i im podobne « tytuem zapisu; dalsza cz postanowie

dotyczy ju zgoa innego przedmiotu. Statutowi nie chodzi tu

mianowicie o okrelenie, jak te dobra maj by zarzdzane

i pod jakimi warunkami mog by przedane; stanowi on tylko,

e gdyby koció, któremu je zapisano, spali si, naówczas

20*
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Z dochodu, jaki one przynosz, naley go odbudowa, czy to

na tern miejscu, gdzie sta przedtem, czy na innem, gdyby

ludno tymczasem przeniosa si gdzieindziej. Analogiczne po-

stanowienie znajdujemy w Dekrecie Gracyana (c. 1, 3, 4 X de

eccl. aedif.), wedug którego wydatki na budow lub odnowie-

nie kocioa pokrywa naley z nadwyki dochodów kociel-

nych; wtpi jednake naley, eby przepis ten suy tu za

podstaw St. 0-mu, zarówno ze wzgldu na to, e nieprawdo-

podobn jest rzecz, eby statut gminy innowierczej odwoy-

wa si do ustawodawstwa kocioa katolickiego, jako te i dla

tego. e zreszt w caym statucie nie da si wykaza lad

zuytkowania jakiegokolwiek innego przepisu katolickiego prawa

kanonicznego ^ Przepis ten móg by tedy przejty albo

z wspóczesnej praktyki, zachowywanej w samym kociele

ormiaskim w Polsce, albo te by zawarty w zwodzie macie-

rzystym, na którym opar si statut -. W kocowym ustpie,

nawracajc czciowo do zasady Dat., wymaga St. O. wiado-

moci i przyzwolenia biskupa na odbudowanie kocioa.

Art. 104 St. O., okrelajcy w sposób obszerny rozmaite

stosunki handlu i prawa handlowego, odpowiada na ogó Dat.

jl. 123; waniejsza rónica zachodzi w tern, e na kupców,

uywajcych faszywych miar i wag, Dat., prócz zwrotu po-

czwórnej wartoci, nakada kar pitnowania, St. O. za w miej-

sce pitnowania podstawia kar bezecnoci. Kara ta, watiwa
tylko prawom zachodnim, przedostaa si tu za porednictwem

ZS. II. 13, który kupców, oszukujcych na mierze i wadze,

przykazuje kara tak samo jak zodziei, t. j. (prócz szubienicy)

take infami ^ Ustp o prawie celnem na ogó zgodny w obu

* W wydaniu mojem St. O. w Corp. iur. Pol. III. sir. 4:18 zazna-

czyem ju, e zaledwie kilka ustpów tego statutu wykazuje pewne po-

krewiestwo z przepisami katolickiego prawa kocielnego, ale aden nie

moe uchodzi za przejtek we waciwem tego siowa znaczeniu.

* Por. rozdz. Y.

' Analogiczny przepis, orzekajcy na faszujcych ywno, prócz

innych, take kar infamii (manent sine honore) w IM. 43, Daniels,

Rechtsdenkmaler 122.
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odpowiadajcych sobie artykuach, mianowicie take w posta-

nowieniu, e kupcy opacaj co tylko w tern miejscu, gdle

sprzedaj towary, nie za w przechodzie po drodze; w St. O.

opuszczono jednak dodatek Dat. o przypadajcej w tym osta-

tnim wypadku innej opacie za ochron i bezpieczestwo w cza-

sie podróy. Przepis Dat., e co jest wasnoci króla, zmie-

niono w St. O. w tym sposobie, e prawo ustanawiania cel

przysuguje królowi i jego radom; w dalszym ustpie Dat.

o prawie poboru ce przez >ksit*, jeli ich do tego upo-

wani król, podstawiono w St. O. w miejsce ksit: domini.

Art. 105 St. O. i Dat. II. 124, o odpowiedzialnoci rzemiel-

nika za rzeczy oddane mu do przerobienia, róni si przede-

wszystkiem (formalnie) w tem, e za kradzie materyau, przez

samego rzemielnika dokonan, Dat. poleca go ukara »wedug
prawa< (t. j. przepisów mojeszowych), St. O. za wyranie

orzeka tu obowizek zapacenia poczwórnej wartoci. Dat.

z osobna zajmuje si pytaniem, o ile rzemielnik odpowiada

za materya, który mu skradziono, i rozrónia tu rozmaite

stopnie odpowiedzialnoci; St. O. przedmiotu tego wcale nie

dotyka. Co do zniszczenia materyau przez poar rozrónia

znowu Dat., czy poar wywoany zosta przez nieprzyjaciela

wspólnego (t. j. waciciela materyau i rzemielnika), czy te

przez, nieprzyjaciela rzemielnika, albo na odwrót, nieprzyja-

ciela waciciela; w dwu pierwszych wypadkach poleca rze-

mielnikowi zwróci szkod, w ostatnim zwalnia go od odpo-

wiedzialnoci. St. O. nie zwraca uwagi na t czysto podmiotow

kwalifikacy wypadku; owszem, zmieniajc postanowienie Dat.,

orzeka, e jeli rzemielnik pogorza z nieprzyjani (powzitej

przez pooc przeciw komukolwiek, t. j. rzemielnikowi czy

wacicielowi), nie paci odszkodowania, do czego dodaje prze-

pis, niezawarty w Dat., e jeli poar wynik z winy rzemiel-

nika, naley si z jego strony odszkodowanie za spalony ma-

terya. Zasada, e za rzeczy zniszczone przez poar osoba,

której je powierzono, nie odpowiada, jeli na ogó jest bez-

winn, przedostaa si tu z ZS. III. 5.
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Art. 106 8t. O. i Dat. II. 125, o odpowiedzialnoci rzemiel-

ników (najemników) za zniszczenie (uszkodzenie) narzdzi pod-

czas pracy, róni si tem, e St. O. nie zajmuje si kwesty
zniszczenia narzdzi samego najemnika, któr rozstrzyga z oso-

bna Dat., jak niemniej, e co do narzdzi, otrzymanych od

pana, nie przeprowadza (jak Dat.) rozrónienia midzy narz-

dziami najtemi (za zapat) a wygodzonemi (bezpatnie); uwzgl-

dnia on tylko pierwszy rodzaj narzdzi, okrelajc zreszt co

do nich odpowiedzialno zgodnie z Dat.

Art. 107 St. O., o zdobyczy wojennej, róni si od odpo-

wiadajcego mu Dat. II. 130 w samem zasadniczem uchwyce-

niu kwestyi. Dat. stwierdza, e zdobycz wojenna jest prawo-

witym nabytkiem królów i ksit, St. O. za, pewno w zasto-

sowaniu zasady, przyjtej w praktyce miejscowej, orzeka, e
zdobycz wojenna opatrzona jest przez królów i ksit osobnemi

prerogatywami, i przyznaje prawo swobodnego rozrzdzania ni
osobom prywatnym ^

Art. 108 St. O. wykazuje znaczne odchylenie wobec posta-

nowie SR. 53. SR. postanawia co do zastawu, e nie prze-

dawnia on nawet po 30 latach, chyba, e tymczasem odst-

piony zosta trzeciemu, przyczera lata liczy naley tylko jako

tempus utile. W St. O. jest przedewszystkiem mowa o prze-

dawnieniu dugu nieutwierdzonego zastawem, przyczem czas

dawnoci ustalono tu na 30 lat (z monoci przerwania przez

upomnienie); potem dopiero mówi statut o dawnoci zastawu,

rozstrzygajc rzecz wprost przeciwnie, anieli SR., t. j. do-

puszcza tu wanie przedawnienia w cigu lat 30, niezalenie

* W Dat. n. 1 §§ 47—59 s prócz tego inne postanowienia o zdoby-

czy, przyznajce do niej, w szeregu kazuistycznych przepisów, czciowe

prawo take ksitom i wojsku, Karst, Rechtsbuch II. 408. 409. O bez-

poredniem zuytkowaniu tych przepisów w tem miejscu nie ma mowy,

zarówno ze wzgldu na ukJad obu odpowiadajcych sobie zabytków

(por. rozdz. V i VI), jako te i z tego powodu, e nawet i postanowienia

Dat. II. 1 zastrzegaj królowi bd wyJczny, bd czciowy udziaJ w zdo-

byczy (z/oto w caZoci, co do innej zdobyczy poow lub jedne dziesit).
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od tego, czy zastaw byl przez ten czas w jednem rku, czy

przechodzi! przez kilka rk. Zmiana ta, niedajca si odnie

do adnego wyranego postanowienia uywanych w miastach

polskich pomników prawa niemieckiego, wzorowaa si niewt-

pliwie na kilku identycznych przepisach prawa polskiego, okre-

lajcych taki sam (trzydziestoletni) czas dawnoci zastawów

(dóbr nieruchomych); por. St. KW. 39, 143 i St. W. 9. O spo-

sobie policzenia czasu (tempus utile czy tempus continuum),

którym z osobna zaja si SR., nie zawiera St. O. adnych

przepisów.

Art. 109 St. O. opiera si na SR. 14, ze zmian wanego

szczegóu w charakterystyce omawianego tu wypadku. SR. do-

tyczy umowy kupna-przeday, zawartej ustnie bez wypaty

ceny i bez zoenia zadatku, i orzeka, e nawet w tym wy-

padku przedawca nie moe rzeczy przedanej ustpi póniej

innemu nabywcy; dopiero gdyby kupujcy dobrowolnie odstpi

od pierwszej umowy, wolno przedawcy rozporzdzi przedmio-

tem na rzecz drugiego, i to w ten sposób, e pierwszy na-

bywca (odstpujcy od umowy) wystawi przedawcy osobne

pismo, przedmiot ten bliej okrelajce, które on wraz z rze-

cz przedan wrczy nowemu nabywcy. St. O. zastosowuje

postanowienia powysze tylko do kupna, zawartego z zadat-

kiem (partem pretii... dederit); wszystkie przepisy przejte tu

zreszt prawie zupenie wiernie z SR., a wic, e przed od-

stpieniem pierwszego nabywcy nie wolno rzeczy przedawa

innemu, jak niemniej, e po dobrowolnem odstpieniu rzecz

ta moe by przedan, sub testimonio tamen, quod ille prior

emptor ad id consensit.

Art. 111. St. O. okrela sposób postpowania przy wykona-

niu prawa zastawu i odpowiada SR. 130. Pomidzy obu arty-

kuami zachodz przecie wane rónice. St. O. upowania

wierzyciela zastawnego do dania wykupna zastawu przez

dunika tylko w takim razie, jeeli nadszed ju czas pa-

tnoci dugu; SR. nadto take i przedtem, jeeli wierzyciel

zapotrzebowa pienidzy. Przy przeday niewykupionego wczas
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zastawu wymaga St. O. obecnoci przywoanych wiadków,

SR. wymogu tego nie stawia. Wreszcie poprzestaje St. O. na

postanowieniu, e nadwyka, przewyszajca dug, jak uzy-

skano z przeday zastawu, winna by zwrócona zastawcy

(dunikowi); SR. nie tylko orzeka w ten sam sposób o losach

nadwyki, ale stanowi ponadto, w wypadku odwrotnym, e
gdyby przeda zastawu przyniosa mniej, anieli dug ubezpie-

czony, winien zastawca uzupeni rónic.

Art. 113 St. O. rozpatruje pytanie, o ile za dugi syna,

który zmar przed ojcem, lub przeniós si do innego kraju,

odpowiada ojciec lub inni bracia dunika. Podstawowy arty-

ku SR. 145 zgadza si z St. O. tylko w pierwszej czci, za-

wierajcej zasad ogóln, e za takie dugi, o ile je kto za-

cign bez wiedzy i zezwolenia ojca, ani ojciec, ani bracia

nie s odpowiedzialni. Doda trzeba, e t sarn zasad wy-

raa take nieuwzgldniony przez Karsta i prof. Kutrzeb SR.

102. Druga cz St. O. art. 113 i SR. 145 wykazuj w po-

równaniu ze sob wane rónice. SR. orzeka, e, o ile z po-

yczonych przez syna wartoci zostay w dziereniu ojca lub

braci jakie przedmioty jako depozyt, albo jeeli oni maj co-

kolwiek u siebie z majtku dunika, naówczas wierzyciel na

rzeczach tych moe dochodzi swych roszcze. St. O. za sta-

nowi, e jeli syn zmar za ycia ojca. a ojciec nic mu nie

zapisa, wierzyciel nie moe przeciw ojcu lub braciom docho-

dzi swej wierzytelnoci. Gdyby za ów syn zmar ju po

mierci ojca, dozwala St. O. w kadym wypadku dochodzenia

roszcze na przypadym mu dziale dziedzicznym.

Art. 114 St. O. i odpowiadajce mu SR. 149 i 150 dotycz

odpowiedzialnoci za strat lub uszkodzenie rzeczy w gospo-

dach. SR. 149 stanowi, e waciciel rzeczy, o ile paci gospo-

darzowi wynagrodzenie, ma prawo da ode penego od-

szkodowania za rzecz stracon lub uszkodzon: jeeli za
czsto zajeda do jego gospody, i odda rzecz w stra jego

dziecku, pod nieobecno samego gospodarza, moe da
zwrotu poowy wartoci. SR. 150 dodaje, e za rzecz nieod-
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dan w depozyt sudze gospodniemu, gospodarz wcale nie od-

powiada, musi jednak przysic, e o rzeczy nie wiedzia i nie

mia jej w depozycie. St. O. upraszcza te postanowienia, orze-

kajc, e jeli kto w gospodzie odda rzeczy swe do strzee-

nia najtym stróom, oni staj mu si odpowiedzialni za szkod;

jeli natomiast nie odda rzeczy w stra czy to gospodarzowi

czy stróom, nie moe szkody poszukiwa na nikim.

Art. 115 St. O., o stosunkach prawno -majtkowych osób

nieletnich, nie opiera si na adnem postanowieniu Dat. czy

SR., jeno na kilku przepisach prawa polskiego i niemieckiego.

Ogóln zasad, stwierdzon w St. O., e dziecko przed osigni-

ciem dojrzaoci (quoad annos attigerint) pozostaje pod opiek,

wypowiada IM. 48. Zasada, e wiek dojrzay rozpoczyna si

z ukoczonym 20 rokiem ycia, nie da si cakiem dokadnie

odnie do adnego ze znanych przepisów; stosunkowo naj-

bardziej zblia si ona do ZS. I. 42, w myl którego chopiec,

ukoczywszy 21 lat, dochodzi »do swych dni«; (waciwego

pomnikom prawa niemieckiego rozrónienia midzy dojciem

»do lat« i dojciem »do dni« St. O. zreszt nie przeprowadza).

e za kobieta, nawet dojrzaa, zostaje pod opiek a do

zampójcia, stwierdza wyranie St. W. 8; ta sama zasada

wypywa porednio take z ZS. I. 23, 41, 44, 45, wedug któ-

rych nawet wdowa dzielna dostaje si pod opiek, dopóki po

raz wtóry nie wyjdzie za m. Przepis, e kobieta zamna
podlega opiece ma, zaczerpnity zosta bezporednio z ZS.

in. 45, e za matce nie wolno rozporzdza majtkiem bez

przyzwolenia ma, z ZS. I. 31, 45. Postanowienie St. O., e
dobra nieletnich winny by przez opiekuna wypuszczone w dzier-

aw, nie da si odnie bezporednio do adnego z wcho-

dzcych tu w rachub pomników prawa niemieckiego czy pol-

skiego; ale w ZS. I. 23 i IM. 48 da si wskaza odpowiednik,

mylowo w zwizku z niem zostajcy, i opiekun winien co-

rocznie skada rachunki z zarzdu dóbr nieletniego. Wreszcie

przepis, e nieletnich nie naley pozywa o dug zmarego ojca

lub matki, opiera si wprost na przepisach St. KW. 110 i 122,
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Av myl których osoby takie nie mog by pozywane przed

sd, pokd nie dojd do lat sprawnych.

Art. 116 St. O., o dziedziczeniu testamentowem, przede-

wszystkiem za beztestamentowem. jest kombinacy kilku prze-

pisów SR., nie bez wpywu take niektórych postanowie prawa

polskiego. Na SR. 1, wedug którego testamentem wolno po-

dzieli majtek pomidzy dzieci stosownie do uznania, opiera

si przepis St. O., i ojcu wolno synom wyznaczy wikszy

udzia anieli córkom, zwaszcza jeli ju za ycia wydzieli

córki ze swego majtku: to ostatnie zastrzeenie przypomina

zasad St. KW. art. 124, wedug którego córka wyposaona

przez ojca nie ma adnych dalszych praw do spadku. Z SR. 1

przej te St. O. przepis, e w braku testamentu zarówno

synowie jak i córki dziedzicz równomiernie; wreszcie, e
w braku synów, córkom przypada cae dziedzictwo. Rozsze-

rzeniem St. O. jest, e przepisy te odnosi nie tylko do dziedzi-

czenia dóbr ojczystych, ale i macierzystych; jest rzecz mo-

liw, e stao si to pod wpywem ustalonej w sdach ormia-

skich praktyki, formalnie za przepis ten oprze si da na St. W-

6, który odmawiajc córkom prawa dziedziczenia dóbr ojczy-

stych (jeli pozostali synowie), przyznaje im przecie dziedzictwo

macierzyzny. Nie przeszy do St. O. postanowienia SR. o usto-

sunkowaniu wysokoci dziaów spadkowych przy dziedziczeniu

testamentowem w braku dzieci (synów i córek). SR. 1 stanowi,

e w tym ostatnim wypadku dziedziczy najpierw ojciec,

a gdyby go nie byo, bracia i siostry spadkodawcy, wreszcie

e matka jego, jeeli jeszcze yje, ma równie prawo do cz-

ci spadku. W St. O. o dziedziczeniu rodziców zgoa nie ma
mowy, co si za tyczy dziedziczenia bocznych, postawiono,

w sprzecznoci z podanem co dopiero postanowieniem SR. 1,

zasad, e pierwszestwo przysuguje krewnym mskim, i to

w kilku po kolei stopniach (fratrem aut ex fratre nepotes),

a dopiero w ich braku przechodzi prawo dziedziczenia na ko-

biety lub ich potomstwo (tunc soror aut sororis proles succe-

dat). T ostatni zasad wyraa kilka artykuów SR., nie-
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uwzgldnionych przez Karsta i prof. Kutrzeb, a mianowicie:

SR. 2, stanowicy, e wprawdzie córki przy dziedziczeniu stoj

na równi z synami, ale w kole bocznych krewnych zasada ta

nie odnosi si do kobiet, owszem najpierw dziedziczy winien

>ród ojczysty* (das vaterliche Geschlecht), a potem dopiero

»ród kobiecy* (das Geschlecht der Weiber); SR. 13, zawiera-

jcy midzy innerai postanowienie, e poród bocznych dzie-

dzictwo przypada zawsze najpierw mskim krewnym, a do-

piero w braku wszystkich mczyzn, kobietom; i wreszcie SR.

89, w którym midzy innemi orzeczono, e poza pierwszym

stopniem pokrewiestwa (dzieci) zawsze kobiety odnonego sto-

pnia dalszego wykluczone s przez mczyzn, do tego samego

stopnia nalecych. Przypomnie te naley zasad St. KW.
124, w myl której prawo dziedziczenia w linii bocznej przy-

suguje przedewszystkiem caemu rodowi ojczystemu (de armis),

i to mczyznom, zatem kobietom i potomkom po kdzieli

dopiero w braku przedstawicieli poprzedniego koa. Przepisu,

e koo krewnych bocznych, majcych w ogóle prawo dzie-

dziczenia, zamyka si na czwartym stopniu, jak t rzecz wy-

ranie stwierdza St. O., nie zawieraj przytoczone artykuy SR.

Przyj naley, e redaktor umieci ten dodatek dla upodo-

bnienia postanowie niniejszego artykuu z przepisem czci
pierwszej St. O. art. IX, który wyranie mówi o dziedziczeniu

bocznych do czwartego tylko stopnia. Przepis SR. 142, uwa-

any przez Karsta, to przez prof. Kutrzeb, za podstaw ni-

niejszego artykuu, nie wchodzi tu w rachub, zajmuje si

bowiem spraw odmienn, t. j. wypadkiem dwukrotnego po

kolei otwarcia spadku i dziedziczenia, a wic jeeli po mierci

ojca umrze take jeden z jego dziedziców.

Art. 117 St. O. okrela wysoko gowszczyzny, przypada-

jcej za mobójstwu, i odpowiada ustpowi z Dat. II. 1. W Dat.

gowszczyzna normalna ustalona na 365 dahekanów (denarów);

W St. O. umieszczono zamiast tego 365 zotych (florenos). Oba

przepisy dostosowuj tu wysoko gowszczyzny do iloci dni

w roku; uwagi godnem jest dalsze uzasadnienie St. O. (nieza-
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warte w Dat.), e czowiek ma 365 czonków, zatem tyle, ile

dni w roku. Na ustaleniu gowszczyzny normalnej poprzestaje

St. O., róny w tera od Dat., który przyjmuje tu róne sto-

pniowania: tak za zabicie niewiernego znia j do jednej trze-

ciej, za zabicie chrzecianina dozwala j take podwyszy,
stosownie do stanu i znaczenia zabitego.

Art. 118 St. O., o dopuszczalnoci odwoa od wyroków

sdu ormiaskiego do króla, opiera si na ZS. II. 12, który

równie w toku instancyj stawia sd królewski jako najwy-
szy i dozwala odwoywa si do ucionemu; przydany tu

dodatek, e król rozstrzygn ma spraw wedug pisanego

prawa ormiaskiego. Na szczególn uwag zasuguje uzasa-

dnienie prawa apelacyi, dodane samoistnie w St. O.: oparto je

na tej podstawie, e Ormianie uprzywilejowani s przez ksi-

t i królów, nie przez miasta, i e przywilejami królewskimi

poddani s zwierzchniej wadzy samego tylko panujcego, który,

jako ródo udzielonych im praw, sam te powoany jest do

sdzenia ich sporów.

Art. 119 St. O., wedug którego sdzia nie powinien roz-

strzyga sporu, dopokd nie przesucha obu stron, z przyda-

nem objanieniem, na jakich przytem ma si opiera dowo-

dach, na ogó zgodny z odpowiednim ustpem Dat. intr. 6.

Rónica zachodzi tylko w tem, e Dat. ustala liczb wiadków
procesowych na 2—3, St. O. cile na 3, nadto St. O. stanowi,

e gdyby obie strony powoay si na wiadków, naówczas

zwycisko wychodzi z sporu ta, która dostarczy maiora do-

cumenta testium; opiera si on tu widocznie na identycznym

przepisie ZS. III. 21. Tej koHzyi dowodów nie uwzgldnia Dat.

Za to pominito w St. O. przepis Dat., e w braku wiadków
sign mona do dowodu z przysigi.

Art. 120 St. O. orzeka, e w sdach ormiaskich nie na-

ley rozstrzyga jednostkowo, jeno zasiada tu powinno obok

sdziego dwunastu, albo szeciu, albo conajmniej czterech m-
ów prawych, znajcych prawo ormiaskie. Odpowiada ten

przepis Dat. intr. 5 (mylnie w zestawieniu Karsta. to u prof.
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Kutrzeby podano tu intr. 6), gdzie liczb asesorów sdziego

oznaczono na 3 (2—3). Cyfra 12 moga si tu przedosta

z poczonego z tym przepisem ustpu Dat. intr., gdzie mowa
o liczbie sdziów u innych narodów; omówiono tu take sto-

sunki u staroytnych Rzymian, którzy ostatecznie przyjli dwu-

nastk. Moe te przepis ten jest dostosowaniem si — z nie-

znaczn zmian — do zasady IM. 10, 16, wedug których

w skad sdu (prawa niemieckiego) wchodzi 12 czonków,

t. j. sotys wraz z 11 awnikami. Cyfra szeciu awników od-

powiada znowu ówczesnym rzeczywistym stosunkom w orga-

nizacyi sdów ormiaskich lwowskich, w których skad wcho-

dzio szeciu starszych ^; cyfra czterech awników, przytoczona

jako najnisza, jest równie moe odbiciem stosowanej w s-
dach Ormian lwowskich praktyki, e do kompletu trybunau

sdowego wymaga si obecnoci conaj mniej czterech ze star-

szyzny. Uderza przytem zgodno dwu kocowych szczegóów

z przepisem St. KW. 11, wedug którego król, nie mogc s-
dów odprawia sam, wyznaczy winien do ich odbycia sex

vel ad minus uatuor barones^; zgodno ta moe by jednak

tylko przypadkowa, i nie ma dostatecznej podstawy do twier-

dzenia, eby przepis niniejszy oddziaa tu bezporednio czy

porednio na St. O., zwaszcza i dotyczy on sdu zgoa od-

miennie zorganizowanego. Na uwag zasuguje uzasadnienie

St. O., dla czego sdownictwo ormiaskie nie powinno by
jednostkowe. Statut wychodzi tu z zaoenia, e sdzia jako

osoba prywatna (existens privata persona), nie powinien roz-

sdza sporów; inn pobudk przytacza tu Dat.: kollegialno

sdów istnieje dla tego, aeby rozpatrzenie sprawy przez wik-

sz ilo osób doprowadzio tem pewniej do odkrycia prawdy

i zastosowania prawa, ilo za trzech sdziów (w Dat.) wy-

magana jest czy to przez zastosowanie do skadu Trójcy w.,

czy te ze wzgldu na to, e i stronom dla udowodnienia

1 Por. Balzer, Sdown. ormia. 11.

2 Hel cel, Starod. pr. pol. pomn. I. 55.
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twierdze przykazano przystawi 3 (2—3) wiadków. Samo-

istnym dodatkiem St. O. jest postanowienie kocowe, e sdzia

w sprawie, któr ma rozsdzi, nie powinien si nikogo radzi,

eby nie cign na siebie jakiego podejrzenia.

Art. 121 St. O. dotyczy przestrzegania porzdku w czasie

rozprawy sdowej, i odpowiada ustpowi z Dat. intr. 6. W. Dat.

orzeczono ogólnie, e strony nie powinny kóci si przed s-
dem, eby nie wywoywa zamieszania i niepokojów; w St. O.

sformuowano rzecz bardziej rygorystycznie, przykazujc s-

dziemu, eby tych, którzy sownie lub z broni w rku ubli
powadze sdu, odpowiednio ukara. Wedug kocowego ustpu

St. O. kara polega bd na wtrceniu do wizienia, bd na

naoeniu grzywny pieninej (carceribus et poenis). Ostatnia

z tych kar przedostaa si tu sn pod wpywem IM. 16,

który za tumulty w sdzie nakada win pienin; szczegó

o wizieniu opiera si zapewne na dalszym ustpie Dat. intr. 6,

który orzeka, e sdzia powinien mie do rozporzdzenia wi-

zienie, do którego mógby wtrca krnbrnych i opornych.

Art. 122 St. O. skada si waciwie z dwu czci. W pierw-

szej zajmuje si okreleniem przewodu niestannego. Orzeka tu,

e w razie niejawienia si pozwanego naley go przez jaki-

kolwiek znak wójta ormiaskiego pozywa trzykrotnie przed

sd; zasada ta zaczerpnita z St. KW. 23, 27, 141 i ZS. I. 67,

II. 2, które mówi równie o trzykrotnem pozywaniu. Za kade
niestanie nakada St. O. na pozwanego pewn grzywn pie-

nin (3 gr. za pierwszym, po 6 gr. za drugim i trzecim ra-

zem), za trzecim razem ponadto orzeka upadek w sprawie;

zastosowano tu z nieznaczn zmian przytoczone co dopiero

przepisy St. KW. 23 i 141, wedug których równie dwa pierw-

sze niestania pocigaj za sob pewne grzywny, trzecie za
wyrok skazujcy. Ogóln zasad, e strona, niestajca przed

sdem na wezwanie sdziego, podlega karze pieninej (bliej

nieokrelonej) podaje take ZS. II. 6. Ponadto stanowi St. O.,

e niestajcy za trzecim razem ma by wtrcony do wizie-

nia, w którym ma pozosta tak dugo, dopokd nie przedstawi
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osiadych rkojmi. Ze strona, niemajca rkojmi, ma by za-

trzymana w wizieniu, stwierdza ogólnie ZS. I. 61; o wyr-
czaniu uwizionego przez rkojmie s zreszt wzmianki oko-

licznociowe take w ZS. III. 9, 10 i IM. 115 ^ Druga cz
niniejszego artykuu w St. O. omawia przewód sdowy w spra-

wach » goci* (przybyszów), który z istoty rzeczy musia by
bardziej sumaryczny; co do gównej myli (przyspieszenie wy-

miaru sprawiedliwoci) opiera si ta cz na IM. 45, z t ró-

nic, e IM. przykazuje sdzi gocia kadego dnia, w którym

sprawa si wyoni, natomiast St. O. wyznacza tu termin czte-

rech dni, w cigu którego rzecz powinna by zaatwiona.

Art. 123 St. O., o zastpstwie kobiet przed sdem, opiera

si nie na Dat. intr. 7, jak mylnie poda Karst w zestawieniu

porównawczem, i jak przyjmuje za nim prof. Kutrzeba (w art. 7

intr. jest tylko wzmianka o kobietach jako wiadkach pro-

cesowych), jeno na Dat. intr. 8, gdzie orzeczono, e kobiety

zastpuj w zoeniu przysigi ich krewni. Ten przepis szczegó-

owy zosta w St. O. rozszerzony przez to, e uznano na ogó
zastpstwo kobiet przez ma i krewnych w wykonywaniu

jakichkolwiek czynnoci procesowych. Na to uogólnienie wpy-
ny widocznie zasady praw zachodnich, uznajce w sporach

sdowych konieczno zastpstwa procesowego kobiet, por. St.

KW. 9 i ZS. I. 46, 47, E. 63. Ostronoci, jakich sd prze-

strzega winien, aeby w imieniu kobiety nie stan niepowo-

any zastpca, jak niemniej przepis, e kobieta, która przez

podstp zastpcy upada w sprawie, nie ma std ponosi na-

stpstw szkodliwych, s. zdaje si. samoistnym dodatkiem

statutu.

Art. 124 St. O. okrela szczegóowo formalizm skadania

przysigi przez strony procesowe, i opiera si na Dat. intr. 8.

Z Dat. mianowicie zaczerpn St. O. przepis, e przysiga

ma by dopuszczon dopiero wtedy, jeli strona nie ma a-

* Homeyer, Sachsenspiegel 308. 310, Daniels, Rechtsdenkma-

ler 164.
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dnych wiadków (nemine teste fultus); w postanowieniu, e
przysiga dopuszczalna jest zarówno w sprawach wielkich, jak

i maych, odbiega on ju czciowo od Dat, który w sprawach

mniejszych radzi nie ucieka si do tego rodka dowodowego.

Sam formalizm przysigi, jak go podaje St. O., odpowiada na

ogó temu procederowi, który w Dat. poczony zosta z przy-

sig t. z. stwierdzajc, w przeciwstawieniu do procederu

przysigi t. z. zaprzeczajcej (Bekennungseid, Yerlaugnungseid.

obie rzeczy rozumiane tu w odmiennem znaczeniu, ni w pra-

wach zachodnich iuramentum assertorium i expurgatio). Jest

w tera porednio przystosowanie si do nakazu Dat., który

u chrzecian dopuszcza tylko przysigi stwierdzajcej, nie za
zaprzeczajcej. S zreszt co do szczegóów formalizmu rónice

midzy St. O. a Dat. Dat. da pooenia rki na krzyu, albo

na ewangelii, albo na kociele (widocznie chodzi o dotknicie

rk drzwi, czy cian kocioa), St. O. za mówi tylko o poo-

eniu rki na krzyu, ale zastrzega, e ma si to odby nie

gdzieindziej jak tylko w kociele, w obecnoci wójta ormia-

skiego i zwykych jego asesorów-starszyzny; przyczem dodaje,

e w chwili pooenia rki na krzyu strona przeciwna (po-

wód) winna trzykrotnie skropi wod rk przysigajcego.

Nadto dodaje St. 0. niezamieszczony w Dat. przepis, e w ten

sam sposób odby si ma przysiga take i w tym razie, gdyby

kto po czyjej mierci pozwany zosta o cokolwiek (o dugi

spadkowe): wolno mu si w takim razie oczyci przysig

wasn, bez wiadków. Tutaj mowa ju o przysidze oczyszcza-

jcej, ale w rozumieniu praw zachodnich: same zasad za-

czerpnito z ZS. I. 6 i LM. 66, które dopuszczaj ekspurgacyi

z powodu pozwania o dugi spadkowe, cho wedug ostatniego

z tych przepisów nie wystarcza przysiga oczyszczajca wa-
sna, jeno samosiódm zoona.

Oto przegld wzajemnego stosunku artykuów St. O. do jego

róde podstawowych. Wnioski, jakie z zestawienia tego wyni-

kaj, odoy musimy w czci do dalszych rozdziaów tej

pracy, ze wzgldu na zwizek z innemi sprawami, jakie tame
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nasun si do omówienia; tutaj poprzestajemy na zwróceniu

uwagi na dwa momenty, które rozway mona ju teraz,

w zwizku z szczegóami poprzednio przytoczonymi.

Przedewszystkiem: nie schodzc, jak cigle dotd, ze sta-

nowiska czysto porównawczego, moemy stwierdzi, e
St. O. wykazuje daleko idce rónice w zestawieniu

ze ródami, na których si opar; wykazuje je zarówno pod

wzgldem ilociowym, jak i jakociowym. Uwaga ta do-

tyczy w pierwszym rzdzie gównej podstawy statutu, Data-
stanagirku. Na 121 artykuów St. O., którym odpowiadaj

przepisy Dat., wykazao zestawienie powysze 89 takich, w któ-

rych przeprowadzono zmiany; s to prawie cakiem dokadnie

trzy czwarte czci caego raateryau stamtd przejtego.

Zmiany s oczywicie rozmaitego rodzaju: raz podrzdniejsze

i bardziej powierzchowne, innym razem zasadnicze i najdalej

sigajce. Ale ilo zmian tej ostatniej kategoryi jest bardzo
znaczna: przetwarzaj one wielokrotnie istotne pojcia i za-

sady podstawowe narodowego prawa armeskiego, wprowa-

dzaj w ramy odnonych postanowie przepisy i instytucye

prawu temu obce, n. p. w zakresie prawa spadkowego, cz-

ciowo prawa obowizkowego, prawa karnego i t. p. Bez po-

równania bliszym prawdy jest tu Karst, kiedy, czciowo
przynajmniej, podkrela fakt przeprowadzenia zmian bardzo

znacznych 1, anieli prof. Kutrzeba, stawiajc regu, e >na

ogó St. O. do si trzyma < przepisów prawnych Dat., i e
tylko > nieraz* wystpuj znaczne rónice 2.

Równie raylnem okazao si twierdzenie tego ostatniego

autora, jakoby St. O., w miejscach, w których zuytkowuje

Ksig syryjsko-rzymsk, trzyma si > znacznie doka-

dniej tekstu* tego zabytku, anieli tam, gdzie si opiera na

Dat.^. Uwiodo tu prof. Kutrzeb pewne, niewtpliwie blisze

» Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 349.

2 Kutrzeba, Datastanagirk 672.

» Ibid. 676.

Stadya nad hist. prawa polskiego IV. 31
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pokrewiestwo samej zewntrznej, stylistycznej strony przepi-

sów, jakie zachodzi pomidzy SR. a St. O.; o ile chodzi o rze-

czow tre odnonych postanowie, zmiany sigaj tu prawie

dalej, anieli co do przejtków z Dat., i to zarówno ilociow^o,

gdy na 11 artykuów St. O., opartych na tym zabytku, 10 prze-

szo tu z modyfikacyami, jako te po czci rzeczowo, skut-

kiem gruntownych w wielu razach przeksztace, jakim prze-

pisy SR. poddano w St. O.

Wpywu praw zachodnich na St. O. domyliwano si

ju od dawna: Bischoff podkrela z naciskiem wpyw prawa

niemieckiego 1; Karst mówi ogólnikowo o przystosowaniu sta-

tutu do » prawa krajowego «, jako te obowizujcego w Polsce

prawa zachodnio-kocielnego^; prof. Kutrzeba o »za5tosovvaniu

do stosunków polskich lub te do zmienionego ju zwyczaju

prawnego* (ormiaskiego?), przyczem wskazuje na potrzeb

zbadania wpywu prawa polskiego i miejskiego niemieckiego

na ten zabytek ^. Poza te nic nie mówice ogólniki nie posu-

n si nikt dalej; nie rozpatrzyli tej sprawy mianowicie take

ci badacze, którzy przez porównanie St. O. z Dat. i SR., mieli

ju mono wydzielenia materyau dodanego czy zmienionego,

a zarazem stwierdzenia, o ile owe modyfikacye opieraj si

na prawach zachodnich. Zestawienie nasze poprzednie zajo
si szczegóowo t spraw i daje mono cilejszego jej

okrelenia. Wynika ze przedewszystkiem, e o wpywie za-

chodniego prawa kocielnego, jak przyjmuje Karst, nie moe
tu by mowy; jedyny artyku (103), jaki na poparcie tego

twierdzenia monaby przytoczy, jest dowodem bardzo wtpli-

wym, ile e przepis jego da si odnie take do oddziaywa-

nia praktyki miejscowej ^. Niewtpliwym natomiast jest wpyw
prawa polskiego i niemieckiego na St. O. O ile po-

nadto naley tu przyj jeszcze wpyw praktyki miejsco-

1 Bischoff, Das alte Recht, Blatter 1857, 257.

» Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 349.

s Kutrzeba, Datastanagirk 672. 673.

* Por. str. 100.
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Av e
j

, nie mona byo okreli z caJ dokadnoci, ze wzgldu

na nieuchwytno pytania w wielu wypadkach; przecie jednak

w kilku artykuach da si on stwierdzi jako niewtpliwy,

albo przynajmniej prawdopodobny i. Z wiksz dokadnoci
i cisoci mona byo rozpatrzy oddziaywanie u sta wo-
da w^st w a polskiego z w. XIV i pierwszej poowy XV, tu-

dzie ksig prawa niemieckiego, uywanych w miastach

polskich, przedewszystkiem IM. i ZS. Wpyw ich da si stwier-

dzi w wypadkach bardzo licznych, i wystpuje w przewanej

czci jako bezporedni, nieraz a do tosamoci przepisów

pod wzgldem rzeczowym, a czasem nawet a do identycznej

styhzacyi; dla tego nie mona przyj, eby te konkordancye

byy tylko przypadkowe, eby redaktor St. O. z zabytków tych

bezporednio nie korzysta. Wspomniane tu ustawy polskie,

jako te ksigi prawa niemieckiego, s tedy tak samo ró-
dem St. O., jak niem s Dat. i SR. Prawda, e nie w tak

szerokiej mierze, jak zwaszcza Dat., gówna podstawa St. O.;

przytem metoda, wedug której je tu zuytkowano, jest pod

pewnym wzgldem odmienna, anieli sposób zuytkowania Dat.

i SR. Jako podstawa samoistnych artykuów zabytki praw za-

chodnich wystpuj tu tylko wyjtkowo, zaledwie w trzech

wypadkach (art. 115, 118 i 122), odmiennie od tamtych ksig

wschodnich, na których opary si inne artykuy St. O.; zreszt

zuytko\vano je wszdzie indziej wycznie tylko celem zmiany

lub uzupenienia takich artykuów, które pochodz z Dat. lub

SR. Std spotykamy je rozrzucone w rónych miejscach St. O.,

w pomieszaniu z przejtkami postanowie narodowego prawa

armeskiego; s one tu wszdzie przedewszystkiem korrektyw

materyau podstawowego, zaczerpnitego z innych róde.

Zestawienie powysze owietla ponadto w jaskrawy sposób

same teory prof. Kutrzeby o genezie i dacie St. O.; i to jest

drugi wniosek, jaki na razie z zestawienia tego wysnuwamy.

Twierdzi prof. Kutrzeba, e redakcya St. 0. dokonaa si ju

1 Por. str. 52.

21»
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pod wpywem obu ordynacyj Zygmunta I o sdownictwie ormia-

skiem z r. 1510 i 1518; gdy za ordynacye owe usuny z pod

wadzy sdów ormiaskich t. z. cztery artykuy i przekazay

je sdowi awniczemu prawa niemieckiego, przeto uwaa, i
te postanowienia Dat., które spraw takich dotyczyy, usunito

z St. O. jako bezprzedmiotowe ^ Wykazalimy poprzednio, jak

mao zasadnem jest to twierdzenie: St. O. zawar szereg prze-

pisów, zaczerpnitych bd to z Dat., bd z SR., które odno-

sz si wanie do czterech artykuów, i to w iloci tak po-

kanej, e nie uratuje teoryi tej przypuszczenie o >niekonse-

kwencyi* redaktora^. Ale gdybymy nawet na niekonsekwen-

cy tak zgodzili si chwilowo, natrafimy na nowy, adnym
ju argumentem niedajcy si usun szkopu— w powyszem
zestawieniu porównawczem. Niekonsekwencya redaktora mo-

gaby polega na tem, e jakkolwiek przepisów, dotyczcych

czterech artykuów, nie mia zamiaru uwzgldnia, i gdzie na

to zwaa, rzeczywicie je opuszcza, przecie niektóre z nich

przez niedopatrzenie przej bezmylnie do St. O., dla tego, e
natkn na nie w ródach, na których si gównie opiera

(Dat. i SR.). Jake jednak wytómaczymy w tym wypadku

zjawisko, e redaktor statutu przepisy takie nie tylko przej-

mowa, ale nawet przerabia, uzupenia i zmie-
nia? Widocznie nie byo tu adnego przeoczenia; redaktor

w kadym z tych wypadków z osobna mia uwag zwrócon
na przedmiot, mia zamiar przepis odnony utrzy-

ma w statucie, uwaa go tu za potrzebny, i wi-

docznie do utrzymania jego przywizywa znaczenie szczególne,

skoro go odpowiednio przerobi celem dostosowania do istnie-

jcych potrzeb ycia prawnego. O takich wiadomych przerób-

kach przepisów, odnoszcych si do czterech artykuów, wiad-
czy na hcznych miejscach zestawienie powysze. eby ju
pomin zmian ogólnej normy o odpowiedzialnoci karnej

* Kutrzeba, Datastanagirk 670. 671.

» Por. rozdz. II.
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czonków rodziny w art. 20 St. O., przytaczam z tego za-

bytku: art. 3, 5, 6, 8, 58 i 97, w których przeksztacono za-

czerpnite z Dat. przepisy o mobójstwie i gowszczyznach,

art. 4, 6, 8 i 23, w których takiemu samemu przeksztaceniu

ulegy przepisy o zranieniu i nawizkach za rany, zmieniony

art. 60 o gwacicielach pokoju publicznego, przerobione art. 34,

60, 90 i 91 o zodziejstwie, do których jeszcze monaby do-

da podobne zmiany w art. 75 o upiecach grobów i art. 80

o sprzeniewierzeniu, t. j. o wystpkach, ocenianych podówczas

na równi lub przynajmniej analogicznie ze zodziejstwem.

Wszystko to— przedmioty, wchodzce w zakres pojcia »czte-

rech artykuów*; a jednak przepisów odnonych nie tylko tu

nie opuszczono, owszem, zajto si nimi z osobna i poddano

je stosownemu przerobieniu. Ordynacye z r. 1510 i 1518 nie

mogy tedy w niczem wpyn na tre i ukad St. O.

Zestawienie powysze obala take inne kryterya, jakiemi

prof. Kutrzeba wyjani chcia pominicie niektórych przepisów

Dat., przynajmniej, o ile tu porównamy zwód pierwotny
Dat, wycznie przez prof. Kutrzeb uwzgldniony. Mniema autor,

e przepisy, dotyczce posiadoci ziemskich, mynów i t. p.,

zbdne byy w St. O. wobec tego, e Ormianie osiedleni byli

w miecie ^. eby ju nie mówi o caym szeregu wskazanych

poprzednio ^ artykuów St. O., które wanie przedmiotami tymi

si zajmuj, wymieniam na tern miejscu art. 87, zawierajcy

(w^ stosunku do Dat. pierw.) zmian norm co do zasadzenia

nowych wsi i art. 88 z takierai zmianami co do wykonania

prawa bliszoci ze wzgldu na dobra ziemskie; doda tu

jeszcze mona zmienione w art. 35 i 95 przepisy o spasi pól

i zajcia byda na szkodzie. Wszystkich tych zmian nie byby

przeprowadza redaktor, gdyby unormowanie stosunków tych

chcia by usun ze swego zwodu. Mniema prof. Kutrzeba,

e redaktor usuwa te artykuy Dat., które zawieray tylko prze-

' Kutrzeba, Datastanagirk 671.

» Por. str. 37 n. 39 n.
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pisy etyczne^, tymczasem w art. 72 sam St. O., usuwajc

zawart w Dat. sankcy prawn, wprowadza w jej miejsce

motyw etyczny. Mniema prof. Kutrzeba, e wobec dnoci do

nadania statutowi charakteru wieckiego, redaktor usuwa prze-

pisy o pokucie -; tymczasem nie tylko si okazao, e cay

szereg artykuów z przepisami o pokucie przeszed do St. 0.^

ale co wiksza, w art. 79 tego statutu spotykamy pokut,

a w art. 76 pokut i spowied, niezawarte w obu wypadkach

w odpowiednich ustpach Dat. zwodu pierw.

I tutaj wic kryterya prof. Kutrzeby, uyte celem wywie-

tlenia genezy naszego zabytku, zawodz; naley ich widocznie

szuka gdzieindziej.

IV.

Artykuy rzekomo samoistnie w Statucie ormiaskim
dodane.

Porównywujc tekst St. O. z jego ródami podstawowemi.

Dat. i SR., natkn Karst na kilka artykuów, których nie zdo-

a odnie do adnego z tych dwu zabytków. Uzna je tedy

za samoistne dodatki (selbstandige Zusatze) redaktora statutu,

przyjmujc, i zostay tu wtrcone ze wzgldu na zmienione

stosunki miejscowe, i e oparto je na zasadach prawa, obo-

wizujcego w pastwie polskiem, za inspiracy króla, sankcyo-

natora kodeksu (ais Ausfliisse des polnischen Reichsrechts. ais

Inspirationen des Sanctionators des Kodex, d. h. der konigli-

chen Gewalt)^

Do rzdu tych artykuów zalicza Karst w ustpie, kwesty

* Kutrzeba, Datastanagirk 672.

« Ibid. 672.

» Por. str. 46.

* Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 349. 350.
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t omawiajcym, art. 61, 112, 118 i 122 1, w tablicy poró-

wnawczej za ponadto jeszcze art. 109 2, do czego doda na-

ley pominity przeze skutkiem omyki w teje tablicy art. 115,

razem sze artykuów. Na ich póniejsze powstanie i >nieor-

miasko* (Nicht-Armenizitat) wskazywa ma zwaszcza samo

ich sformuowanie, którem rzekomo róni si od innych arty-

kuów statutu, a mianowicie te ich ustpy, w których o pe-

wnych sprawach albo osobach mówi si jako o » ormiaskich*;

tak w art. 61: si vero Armenus Armenum infamarerit, w art. 112:

si... negolium Armenicum susceperit, w art. 118: sententiam

advocati et seniorura Armenorum in iudicio eorum Armenico,

iura scripta Armenica, cuilibet ex Armenis, Armeni per duces

et principes... privilegiati, w art. 122: signum advocati Arme-

norum, coram iure Armenico. Podkrela Karst, e w przepi-

sach narodowego prawa armeskiego wyrane wzmianki o stro-

nach-Ormianach i sprawach ormiaskich, jako rozumiejce si

same przez si, byyby zupenie zbyteczne; jeli je tu zatem

spotykamy z osobna, to jest w tem dowód póniejszego dodania

rzeczonych artykuów do statutu ^. Gdzieindziej mniema zreszt,

co do art. 115, e opar si na narodowych zwyczajach ormia-

skich *, a co do art. 122, e tre jego postanowie przedsta-

wia charakter raczej uzupeniajcy, anieli odmienny w po-

równaniu z zasadami rodzimego prawa armeskiego ^.

Ca t teory Karsta przej bez zastrzee prof. Kutrzeba.

I w jego rozumieniu mamy tu do czynienia z samoistnymi

dodatkami redaktora St. O.; odrbny ich charakter cechuj,

zdaniem jego, równie owe wzmianki o osobach, sprawach czy

przedmiotach ormiaskich. Co do pytania, jakie jest pochodze-

» Karst, (Girundriss, Zeitschr. XIX. 3*9.

Mb id. XIX. 351.

» Ibid. XIX. 849.

* Karst, Rechtsbuch II. 202; formalnie za podstaw tego artykuu

uwaa zreszt SR., nie podajc jednak cytatu; w przepisach SR. nie zna-

lazem postanowienia, któreby dao si zwiza bliej z art. 115 St. O.

' Ibid. II. 370 przyp. 3.
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nie owych dodatków, omawia autor dokadniej jeden tylko

artyku (118), o wolnoci apelacyj od sdu ormiaskiego do

króla, i, sn pod wpywem twierdzenia Karsta, wicego do-

datki z dziaalnoci króla-sankcyonatora (Zygmunta 1), a za-

razem w zwizku z rozwinit take na innych miejscach

swej pracy teory, przyjmuje, e artyku ten przejty tu zosta

z ordynacyj królewskich 1510/18 r., omawiajcych równie

spraw apeacyi od sdów ormiaskich; dowodem zaczerpni-

cia ma by zwrot, uyty w art. 118: iure iusto et legitimo

decretum est. O pozostaych artykuach > dodanych « wyraa
zdanie, e zostay » wzite zapewne z prawa zwyczajowego*^

Teorye te wyznaczaj owym szeciu artykuom jakie wy-

jtkowe stanowisko w porównaniu z innymi artykuami St. O.?

zarówno co do ich pochodzenia, jako te wewntrznych, cha-

rakteryzujcych je cech, jak wreszcie nawet i co do formy,

w jak je przybrano. BUsze rozpatrzenie rzeczy wykazuje, e
pogld ten jest mylny.

Twierdzenie, e osobne wzmianki o stosunkach czy spra-

wach ormiaskich nie mog by przejtkiem z pomników ro-

dzimego prawa armeskiego, gdzie ta rzecz rozumiaa si sama

przez si, i nie wymagaa osobnego zaznaczenia, jest oczywi-

cie w zasadzie trafne I Ale wnioski, jakie std o odrbnej

genezie owych szeciu artykuów wyprowadzono, s bdne.
Mniejsza o to, e dwa z poród nich (109 i 115) wzmianek

takich wanie nie zawieraj ^ Waniejsza rzecz inna: podobne

wzmianki pojawiaj si w licznym szeregu innych artykuów,

zaczerpnitych niewtpliwie z podstawowego róda St. O.,

t. j. z Dat. (lub SR.). I tak: o advocatus Armenorum mówi
art. VI i 124, o iudex lub iudicium Armenorum art. 39, 88,

119, 120, 121; liczne inne artykuy (I, II, El, Vn, 11, 12, 18,

57, 117, 120, 124) wspominaj take z osobna o stosunkach

1 Kutrzeba, Datastanagirk 677. 678.

' Por. jeszcze rozdz. V przy kocu.
' Co dostrzegj ju Kutrzeba, Datastanagirk 678.
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i osobach ormiaskich, n. p. de iure testamentorum Armenico-

rum, si aliuis Armenus mandaverit i t. p. ^ Rozumie si,

zwroty same nie zostay tu zaczerpnite z Dat., gdzie ich

rzeczywicie nie ma; s one wypywem przeróbek, jakim re-

daktor statutu podda przejte z Dat. artykuy. W kadym
razie ley w tem dowód, e >zormiaszczenie« przepisów po-

jawia si do czsto take w artykuach skdind prze-

jtych, e zatem w szeciu (raczej czterech) artykuach,

którymi si w tej chwili zajmujemy, niemonatych wzmia-
nek uwaa za co osobliwego, coby naodmienny
sposób powstania tych artykuów wskazywao,
gdy tutaj mog one by takiem samem uzupe-
nieniem przepisu skdind zaczerpnitego, jak

w innych licznych wypadkach, które co dopiero przy-

toczylimy 2.

Ponadto wchodzi tu w rachub wzgld inny. Poród owych

szeciu artykuów dwa odwouj si wyranie do pewnych,

gotowych, skdind przejtych przepisów prawnych. Art. 61

poczyna si od sów: lus nostrum non admittit furera occi-

dere i t. d.; art. 118: Iure iusto et legitimo decretum

est i t. d. Wykaemy niej *, e wszystkie tego rodzaju wzmianki

w St. 0. wskazuj zawsze na przejtek postanowienia z je-

dnego z tych zwodów prawnych czy te pomników ustawo-

dawczych, z których na ogó czerpa redaktor St. O., i na któ-

rych opieraj si wszystkie inne artykuy tego zabytku. Wy-
pywa std, e co najmniej take i wymienione dwa artykuy

' DokZadne zestawienie tych ustpów w rozdz. V pod koniec.

' Kutrzeba, Datastanagirk 678 przyp. 2 przytoczy? jeden wypadek

(art. 67; inne tanae podane, zaczerpnite z »dodatków królewskiclK

z r. 1519 nie wchodz tu zgoa w rachub), gdzie w artykule przejtym

z Dat. znajduje si wzmianka o stosunkaeh ormiaskich; nie wysnu std
jednak odpowiednich konsekwencyj, i ostatecznie pozosta przy teoryi

Karsta o wyjtkowem znaczeniu tych wzmianek w artykuach >doda-

nych*.

* Por. rozdz. V.
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musz si opiera na jednem z tych róde, e zatem nie

mona ich uwaa za > samoistne dodatki* w okrelonem po-

wyej rozumieniu Karsta i prof. Kutrzeby.

Jako w istocie, przeprowadzone powyej zestawienie po-

równawcze stwierdzio prawie bez wyjtku trafno tego spo-

strzeenia. Stwierdzio je mianowicie co do piciu (z ogólnej

hczby szeciu) artykuów, o które tutaj chodzi. Art. 61 i 109

St. O. zaczerpnite zostay z SR., a mianowicie art. 61

jest kombinacy przepisów SR. 29, 103, 106, 113 i 115; art.

za 109 opiera si na SR. 14 ^. lus nostrum w art. 61, to za-

tem przepis Ksigi SR., uwaanej przez redaktora St. O., ze

wzgldu na poczenie formalne z Dat., za cz skadow
prawodawstwa staro-armeskiego. Kars, porównywujc oba te

zabytki ze sob, przeoczy w obu wypadkach ich zgodno,
prof. Kutrzeba za, przejmujc bez sprawdzenia zaznaczone

przez Karsta konkordancye, nie uzupeni pozostawionej przez

niego luki. Oba te artykuy zajmuj tedy w St. O. takie samo

co do pochodzenia stanowisko, jak cay szereg innych artyku-

ów, opartych na SR. (I, E, 62, 108, 110, 113, 114, 116); i jak

tamtym nie wyznaczamy tu jakiego odrbnego stanowiska

w statucie, tak nie ma powodu czyni tego i co do art. 61

i 109. Trzy inne artykuy, 115, 118 i 122 St. O. opieraj si

znowu na przepisach, zaczerpnitych z pomników prawa za-

chodniego, niemieckiego i polskiego, a mianowicie, jak okazao

poprzednie zestawienie porównawcze, art. 115 na ZS. I. (23),

31, 41, (42, 44), 45, lii. 45, IM. 48, St. KW. 110, 122 i St. W.

8, art. 118 na ZS. II. 12, art. za 122 na kombinacyi przepi-

sów ZS. I. 61, 67, II. 2, 6, porednio te IM. 45, nadto na St.

KW. 23, 27, 141 2. W art. 118 zwrot: lure iusto et legitimo

decretum est, to zatem przepis ZS. Nie ma adnej zgoa po-

trzeby odnosi go do ordynacyj królewskich z r. 1510/18, tera

bardziej, e okrelone tame prawo apelacyi od sdów ormia-

* Por. str. 83 i 103.

« Por. str. 105. 108 i 110.
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skich do króla nie zostao uznane dopiero w tyche ordyna-

cyach, owszem, wspomniane jest w nich wyranie jako da-

wniej istniejce, i rzeczywicie da si te stwierdzi ju w ró-

dach z wieków rednich i. Na ten szczegó trzeba pooy
nacisk osobny: upada bowiem ostatni argument, na jaki po-

woa si prof. Kutrzeba, jakoby ordynacye z r. 1510/18 wy-

wary wpyw na genez i ukad St. O. Jakkolwiekbd, wszystkie

trzy artykuy (115. 118 i 122) s znowu tylko przejtkami

z pomników prawnych, którymi redaktor statutu posugiwa

si w wielu innych miejscach, uzupeniajc lub zmieniajc nimi

przepisy Dat. lub SR.; i one wic nie zajmuj tutaj jakiego

odrbnego stanowiska, jak chc Karst i prof. Kutrzeba, owszem,

pochodzenie ich da si wytómaczy w taki sam sposób, jak

pochodzenie wszystkich innych artykuów naszego zabytku.

W wietle tych uwag okazuje si zarazem niezasadno

twierdzenia prof. Kutrzeby, który co do wszystkich rzekomych

>samoistnych dodatków* (z wyjtkiem art. 118) przyjmowa,

e zostay wzite zapewne z prawa zwyczajowego (miejsco-

wego), jako te Karsta, który co do jednego z nich (art. 115)

przyjmowa tu znowu wpyw zmienionego narodowego zwy-

czaju armeskiego. Nie wzito ich bynajmniej z prawa zwy-

czajowego miejscowego czy armeskiego; s one tu przejt-
kami z tych samych z wodo w prawnych czy pomni-

ków ustawodawczych, które suyy zapodstaw
innym artykuom naszego zabytku.

Jedyny z wszystkich szeciu artykuów, o które tu chodzi,

a którego pochodzenia nie udao mi si oznaczy, to art. 112

St. O. Stanowi on, e osoba, która podja si prowadzenia

cudzych interesów, ma prawo do umówionej zapaty, jeli dane

sobie zlecenie wykona; jeli go nie speni, winny strony umó-

wi si dodatkowo o stosowne wynagrodzenie podjtego trudu.

Mimo niemono wskazania róda, mam przecie powane
wtpliwoci, czy chociaby ten jeden artyku okreli mona

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 94. 152. 156.
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jako »samoistny dodatek* w podanem wyej rozumieniu Kar-

sta i prof. Kutrzeby, » oparty na raiejscowem prawie zwycza-

jowera*. Co do treci nie przedstawia on w niczem charakteru

wycznie miejscowego (stosunki polskie, lwowskie); przytem

nasuwa si myl, e gdyby redaktor St. O. w tym jednym wy-

padku by naprawd umieci > samoistny dodatek* w swym
zwodzie, to byby niewtpliwie znalaz cay szereg innych sto-

sunków prawnych, nieraz moe nawet charakteru miejscowego,

które byyby zasugiway na osobne unormowanie za pomoc
dodatków samoistnych. Skoro jednak nie ma ich w statucie

zreszt wcale, to i co do tego jednego, jedynego artykuu tru-

dno przyj tak wyjtkow genez, i trzeba raczej domyla
si, e i on jest przejtkiem z jakiego przez redaktora zuytko-

wanego róda. Niemono wskazania tego róda skonny je-

stem odnie do niedo dokadnych poszukiwa, a od zarzutu

niedokadnoci nie zwalniam w tym wypadku take samego sie-

bie. Miejsce, na którem St. O. artyku ten podaje, w porodku

midzy caym kompleksem przepisów, zaczerpnitych z SR.

(art. 108—UJ, 113, 114). wskazywaoby, e moe wanie
w tej ksidze prawnej szuka naley podstawy owego prze-

pisu, zgodnego z nim, jeeli nie co do zasadniczej treci, to

przynajmniej co do poruszonego przedmiotu i; móg mianowi-

cie odnony ustp róda sta si tu pobudk do rozwinicia

pewnej samoistnej zasady, jak si to zdarzao czasem take

z przejtkami z innych róde, n. p. z Dat. w art. 84, 101

i 103 St. 0.2 Dodatkowe rozwizanie pytania tego przynie

moe cilejsze rozpatrzenie róde podstawowych.

1 W tej chwili sprawy tej przesdza nie mog. Z wydania Ks. syr.-

rzym. Brunsa iSachaua mogem korzysta tylko przez krótki czas,

wypoyczywszy egzemplarz jej z jednej z bibliotek zamiejscowych ; w czasie

spisywania tych uwag nie mianem jej ju pod rk.
' Por. str. 89. 98 i 99.
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Macierz statutu lwowska i Statut ormiaski lwowski.

Pod dat 29 padziernika 1518 r. król Zygmunt I, roz-

strzygajc, z okazyi pewnego szczególnego wypadku, spór kom-

petencyjny pomidzy Jaw miejsk lwowsk a tamtejszym

sdem ormiaskim (mieszanym), poleci Ormianom lwowskim,

celem usunicia wszelkich wtpliwoci na przyszo, aeby
mu na najbliszym sejmie walnym przedoyli ius suum
lingua Ruthenica seu Latina conscriptum, celem

zatwierdzenia tego ich prawa, o ile przepisy jego uzna jako

stosowne i zasadne^. Nie ma w tym dekrecie wzmianki, wzywa-

jcej Ormian do uoenia swojego statutu z nowa, do

dokonania jakiej samodzielnej jego redakcy i, lub cho-

ciaby nawet do przerobienia jakiego statutu dawniej
istniejcego; chodzi jedynie tylko o to, aeby to prawo^
które maj (ius suum), przedoyli mu spisane w jzyku ru-

skim lub aciskim, t. j. w jzyku dostpnym kancelaryi kró-

lewskiej, widocznie dla tego, e dotd byo ono spisane w in-

nym, niezrozumiaym dla niej jzyku, oczywicie ormiaskim.

Jednem sowem, dekret powyszy zarzdza dokonanie zwy-

kego przekadu statutu z jzyka ormiaskiego na

jzyk ruski lub aciski.
W przywileju zatwierdzajcym sam statut, z 5 marca

1519 r., wyraa si znowu król, powoujc ów niedawny spór

kompetencyjny: non pridem orta differentia . . . de ipsis eorum

(Armenorum) iuribus, visum est necessarium, ut, cum ea

scripta essent lingua Armena, atque ita soHs ipsis co-

gnita... ne locus ambiguitatibus et cavillationibus relinuatur,

mandaveramus ipsis Armenis eadem iura sua in Lati-

num sermonem traduci et converti facere et no-

» Bischoff, Urkunden nr. 28.
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bis tradere, quae matur cum consiliariis nostris discussa

et in aliuibus articulis parum mutata et correcta, praesenti-

bus litteris nostris inserenda et denuo confirmanda duxi-

mus. W kocowej klauzuli przywileju zatwierdzajcego, po

przytoczeniu caego tekstu statutu wraz z dodatkami królew-

skimi, w które zaopatrzono niektóre jego artykuy, wyraa si

znowu król: Quae omnia et singula, ita ut praemissa sunt et

limitata ac correcta..., confirmamus, prout hactenusfue-
runt tenta et usu accepta... in quo (iure suo Armenico)

illos (Armenos) ita relinuimus et conservamus, prout ad
hoc tempus in usu et possessione eius fuerunt^

Co si tu o pewnych zmianach i poprawkach zatwierdzo-

nego statutu mówi (parum mutata et correcta, limitata ac cor-

recta), to dotyczy niewtpliwie t. z. > przydatków królewskich*,

dodanych do St. O. na sejmie z r. 1519, przy okazy i jego za-

twierdzenia; oczywistem poparciem tego pogldu jest ustp,

stwierdzajcy, e owe poprawki i zmiany dokonane zosta'y

przez króla po dojrzaem rozwaeniu rzeczy z zgromadzonymi

na sejmie radami (matur cum consiliariis nostris discussa).

Wiadomo za, e poczenie owych przydatków z samym St. O.

jest czysto zewntrzne; ujte w osobne zdania, mieszcz

si one przy kocu tych artykuów St. O., które wedug mnie-

mania króla wymagay jakiej poprawki czy uzupenienia, i da-

dz si odczy cakiem atwo od waciwego tekstu statutu '.

Sam tekst statutu skutkiem przydatków owych nie podleg

jakimkolwiek zmianom czy przeksztaceniom, czy to w tym

sposobie, eby w rodek postanowie poszczególnych artyku-

ów wprowadzono jakie wstawki, czy te poszczególne ich

zdania, ustpy, a chociaby nawet wyrazy, pod wzgldem rze-

czowym zmieniono lub przetworzono. Wynika std, e chcc
otrzyma czysty tekst statutu, który r. 1519 poddany zosta

1 Corp. iur. Pol. III. nr. 215 str. 428. 461.

* W mojem wydaniu statutu w Corp. iur. Pol. III. dodatki te ozna-

czone s gwiazdkami; blisze szczegóy o dodatkach tame str. 421.
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zatwierdzeniu, wystarczy usun owe przydatki królewskie,

oczywicie razem z pocztkowemi i kocowemi formuami sa-

mego przywileju zatwierdzajcego. Spostrzeenie to popieraj

te najwyraniej przytoczone przed chwil sowa w tyme
przywileju zawarte. Podano tu, e zatwierdzony obecnie (1519)

statut jest tylko tómaczeniem istniejcego ju przedtem

zabytku, z jzyka ormiaskiego na aciski, i e tómaczenie

to zarzdzone zostao z tego tylko powodu, i w jzyku ory-

ginalnym nikt prócz czonków gminy ormiaskiej rozumie go

nie móg; jak niemniej, e zatwierdzony obecnie statut by
ju poprzednio w uywaniu i zastosowaniu ^

W wietle omówionych tu wyranych wiadomoci ródo-
wych stwierdzi tedy mona, e to, co wród podjtej r. 1518/9

akcyi o zatwierdzenie statutu, zmieniono na nim samym,
dotyczy tylko jego szaty zewntrznej, jzyka; nie odnosi
si zas wcale do jego tekstu, ukadu, czy treci.

Nie podjto w tym czasie ani nowej jegoredakcyi,
ani chociaby przeróbki redakcyi przedtem istnie-

jcej; nie ma nawet podstawy do twierdzenia, eby zmie-

niono chociaby ten lub ów ustp redakcyi dawniejszej, czy

te jaki nowy dodano lub zawarty w niej przedtem opu-

szczono. Mniemanie odmienne nie da si poprze adnym do-

1 aciski tekst zatwierdzenia z r. 1519, wraz z caym statutem za-

twierdzonym, przechowaj si do naszych czasów w dwu wspóczesnych

przekazach urzdowych, t. j. jako wpis w Ks. Metr. kor. t. 31 str. 563—615,

i jako dyplom oryginalny, przesiany gminie lwowskiej, obecnie w Ar eh.

miej. lwów. nr. 347 a. Ten ostatni egzemplarz wygotowany zosta nieco

póniej na podstawie wczeniejszego wpisu w Metr. kor. (por. Corp.

iur. Pol. III. str. 420) i przedstawia w stosunku do niego pewne zmiany.

Zmiany polegaj jednak tylko na przestawieniu lub opuszczeniu albo do-

daniu pewnych >przydatków królewskich*, nie wchodz zatem w rachub

przy rozpatrzeniu tekstu St. O. ; rónice w tekcie statutu samego ograni-

czaj si« do drobnych, nielicznych, rzeczowo obojtnych odmianek styli-

stycznych (ibid. III str. 421). Z rónic tych nie mona tedy równie

wysnuwa wniosku, jakoby w kancelaryi królewskiej przeprowadzono

jakiekolwiek zmiany istotne w statucie samym.
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wodem, co wiksza, sprzeciwia si wiadomociom, podanym

w samym przywileju konfirmacyjnym. Niezasadn jest tedy—
mglista zreszt w^ samem ujciu— teorya Karsta, który, prócz

>przydatków królewskich* przyjmuje jeszcze dokonanie w tym

czasie jakich zmian czy uzupenie w statucie samym, skut-

kiem »inspiracyi króla-sankcyonatora« \ Prócz przytoczonych

co dopiero wiadomoci sprzeciwiaj si zreszt teoryi owej

inne jeszcze wzgldy, W chwili, w której król, na sejmie

z r. 1519, mia udzieli sankcyi statutowi, tekst jego w prze-

kadzie aciskim, przyniesiony do Piotrkowa przez Ormian

lwowskich, by ju gotowy; w tym za gotowym tekcie wi-

docznie niczego zmienia nie chciano, nawet co do ustpów,

które wymagay przeksztace, skoro wszystkie zastrzeenia

czy uzupenienia, jakie si wyday potrzebnemi, umieszczono

w osobnych, zewntrznie wyodrbnionych ^przydatkach kró-

lewskich*. Std przydatki owe kóc si czsto z postanowie-

niami samego statutu, std midzy statutem a przydatkami

powstaj niejednokrotnie antynomie 2. Gdyby król-sankcyonator

mia by mono » inspirowa* sam ukad waciw^ego statutu,

przydatki ow^e byyby zgoa zbdne: wówczas bowiem wszyst-

kie zmiany, o które chodzio, byoby mona wprowadzi w sam

tekst statutu. Skoro za s takie przydatki osobne, i to w iloci

bardzo pokanej, to widocznie w tekcie waciwego statutu

nie przeprowadzono adnych zmian z inspiracyi króla. Mniemanie,

e mogo by jedno i drugie, przydatki i zmiany tekstu statu-

tutowego z inspiracyi króla, nie tylko nie ma jakiegokolwiek

poparcia rzeczowego, ale jest wprost nielogiczne. Mniej jeszcze

zasadn od tego pogldu jest teorya prof. Kutrzeby, który po-

wstanie caej obecnej redakcyi statutu (jak j zatwierdzono

r. 1519), odnosi do czasów wdroenia akcyi o jego zatwier-

dzenie, t. j. do r. 1518/9. Twierdzeniu temu sprzeciwiaj si

w^prost przytoczone poprzednio wiadomoci przywileju konfir-

1 Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 350.

* Na co zwróciem ju uwag w Corp. iur. Pol. III. str. 421.
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macyjnego, które nie o zatwierdzeniu nowo zoonego czy

przerobionego, jeno przetómaczonego, przedtem
istniejcego statutu mówi; jest te rzecz zgoa nieprawdo-

podobn, eby w cigu tak krótkiego czasu, jaki upyn mi-
dzy mandatem królewskim o przedoenie statutu do zatwier-

dzenia, a samem jego zatwierdzeniem (m. 29 padziernika 1518

a 5 marca 1519) moga by dokonana nowa redakcya, w któ-

rej przeprowadzono tyle gruntownych i wszechstronnych zmian

w porównaniu z podstawowemi jego ródami. Jedyny argu-

ment rzeczowy, jaki autor na poparcie swego zapatrywania

przytoczy zdoa: rzekome zuytkowanie ordynacyj z r. 1510

i 1518, okaza si wszechstronnie niezasadnym ^ Przytoczymy

zreszt póniej dowody, e redakcya statutu musiaa przyj
do skutku znacznie wczeniej ^. I tak z alem stwierdzi na-

ley, e obaj najnowsi badacze tego przedmiotu, cho rozpo-

rzdzali materyaem ródowym nieocenionej wartoci, na któ-

rym aden z dawniejszych badaczów jeszcze si oprze nie

móg, oddalili si co do tego pytania bardziej od rzeczywisto-

ci, anieli pisarze dawniejsi, Bischoff czy Gromnicki, przyjmu-

jcy trafnie, i sama geneza statutu nie stoi w adnym zwizku,

rzeczowym czy przyczynowym, z jego zatwierdzeniem z r. 1519.

Statut ten istnia ju zatem w chwili, w której

zapocztkowano i prowadzono akcy o jego za-

twierdzenie (1518/9), a istnia ju w takim kszta-
cie, w jakim go zatwierdzono na sejmie z r. 1519;

tylko tekst jego, wtedy jeszcze ormiaski, zmieni si w cigu

tej akcyi na tekst aciski. Od kiedy zatem statut ten posia-

daa gmina Ormian lwowskich? — oto pytanie, które si na-

suwa z kolei. Stawiamy je na razie w formie najbardziej ogól-

nikowej, t. z. nie dochodzimy jeszcze, czy mia on od razu

taki ksztat, w jakim go zatwierdzono r. 1519, czy te istnia

przedtem w innej jakiej, odmiennej redakcyi, wobec której

1 Por. str. 31 n. 115 n. i 123.

' Por. rozdz. VI.

Stadya nad hist. prawa polskiego IV'. 22
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redakcya zatwierdzona przedstawia si jako przeróbka póniej-

sza. Chodzi w tej chwili jedynie o wyjanienie kwestyi, od-

kd przyj mona istnienie pisanego zwodu
prawa ormiaskiego we Lwowie, niezalenie od tego,

jak byJa jego tre i ukad szczegóowy.

Rozpatrzmy przedewszystkiem wiadomoci ródowe, które

w tej sprawie mogyby da jakie wyjanienie, z caego okresu

czasu przed rokiem 1519, albo, eby si wyrazi cilej, przed

29 padziernika 1518, pod któr to dat w przytoczonym po-

wyej dekrecie królewskim mamy ju stwierdzone istnienie

wersyi ormiaskiej statutu ^ Osobliwym zbiegiem okolicznoci

wyrane wzmianki o istnieniu pisanego prawa ormiaskiego

dochoway si z tych czasów jedynie tylko-— w samym St. O.,

w art. 118: secundum iura scripta Armenorum praedicta,

i w art. 124: ius scriptum Armenicum. Wzmianki te nie

rozjaniaj bliej pytania, o które chodzi, mieszcz si bowiem

w zabytku, którego istnienie jest samo przez si dowodem, e
Ormianie lwowscy posiadali prawo pisane, a którego genez,

dat i losy owietli wanie naley wiadomociami, przekaz a-

nemi przez inne róda. Z owych za innych róde, adne
z przed koca r. 1518 nie powiadcza wyranie i niewt-
pliwie istnienia pisanego Statutu ormiaskiego; zawieraj si

w nich wiadomoci do pod tym wzgldem niedokadne, które

podzieli si dadz na kilka osobnych kategoryj.

Jedna grupa róde mówi ogólnikowo o prawach Ormian

lub prawie ormiaskiem (iura, ius). W przywileju dla mie-

szkaców Lwowa z r. 1387 królowa Jadwiga przyrzeka midzy

innemi: omnes Ruthenos, Armenos, Saracenos et ludaeos...

in suis iuribus conservare 2. Zwrot ten odnosi si moe
snadno do przywilejów prawno -politycznej treci, nadanych

rónym narodowociom, zamieszkujcym miasto, i nie jest rze-

cz konieczn, eby tu myle o potwierdzeniu Ormianom prawa

» Por. str. 125.

* Akta grod, i ziem. III. nr. 42.
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sdzenia si wasnym swoim statutem pisanym; tem bardziej,

e potwierdzenie to odnosi si nie tylko do Ormian, ale take
do innych narodowoci, z których niektóre notorycznie nie po-

siaday podówczas zwodów prawa pisanego. W przywileju za-

sadczym Lwowa z r. 1356 Kazimierz W. nadaje Ormianom,

podobnie jak i ydom, Tatarom, Rusinom, alternatywne prawo

sdzenia si suae nationis iure^. R. 1474, w sporze kom-

petencyjnym pomidzy rad m. Lwowa a starszymi ormia-
skimi, daj ci ostatni, aeby strona sdzona bya iure Ar-

m en i co 2. W tych i tym podobnych zwrotach chodzi ju nie-

wtpliwie nie o jakie przywilejowe uprawnienia Ormian, ale

o stosowanie zasad prawa sdowego ormiaskiego, zatem o ma-

terye, zawarte w St. O.; nie mona jednak z wzmianek tych

wysnuwa wniosku koniecznego, eby ju wtedy istnia

we Lwowie pisany zwód prawa ormiaskiego. Wzmianki te

mog wprawdzie odnosi si do takiego zwodu, ale mog te
mie na myli prawo niespisane, zwyczajowe, dajce si ró-

wnie okreli wyrazem: ius Armenicum.

Szereg innych róde wspomina te wyranie — i wy-

cznie — o samem tylko prawie zwyczaj owem ormiaskiem

(ritus, mores, consuetudo). Ju w przywileju zasadczym
z r. 1356, oprócz ustpu, przytoczonego poprzednio, znajduje

si take zwrot: volumus eos (Ormian i inne narodowoci

wschodnie) iuxta ritus eorum in ipsorum iure illibatos con-

servare^ Przywilej królowej Elbiety z r. 1379 przykazuje

Ormian lwowskich zachowa in suis consuetudinibus,
moribus i t. d.^, podobnie przywilej Ludwika z r. 1380: in

suis consuetudinibus et moribus^. R. 1449 zapiska

1 Akta grod, i ziem. III nr. 5. Por. Balzer, Sdown. ormia. 3 n.

* Akta grod, i ziem. VII. nr. 69.

» Ibid. III. nr. 5.

* Bischoff, Urkunden nr. 2.

5 Ibid. nr. 2. O autentycznoci obu tych przywilejów, mylnie przez

dawniejszych badaczów kwestyonowanej, por. Balzer, Sdown. ormia.

24 przyp. 1.

22*
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grodzka stwierdza, i Orraianka Bieka winna zoy przysig

iuxta consuetudinera Armenorum^; r. 1476 w zapi-

sce miejskiej podano, e ojciec wydanej za m córki uici

ziciowi wszystko, quod se daturum secundum ritum
Armenicum sibi promiserat^. Przytoczone tu wzmianki

o zwyczajach prawnych, czy prawie zwyczaj owem ormiaskiera,

nasuwaj pytanie, czy nie ma w nich poredniego dowodu

o nieistnieniu w tym czasie we Lwowie pisanego zwodu

praw ormiaskich; rodzi si mianowicie myl, e gdyby taki

zwód pisany ju si tam podówczas znajdowa, odwoywanoby

si raczej do niego, za pomoc stosownego jakiego, doka-

dniejszego okrelenia, nie za do samego tylko zwyczaju. Wnio-

sek taki trzeba jednak z góry usun jako niezasadny. Przy-

pominam znany szczegó, e tak samo w ówczesnej praktyce

sdów polskich powoywano niejednokrotnie normy prawne,

ustalone przez ustawodawstwo pastwowe, okrelajc je jako

raos lub consuetudo; snadno przyj, e take zasady, okre-

lone w pisanym zwodzie praw ormiaskich mogy by na-

zwane zwyczajem czy prawem zwyczajowem. Ponadto uwzgl-

dni naley jeszcze jedne okoliczno. Spis prawa ormiaskiego,

o ile wtedy istnia we Lwowie, przedstawia móg znaczenie

» kodeksu praw* tylko na wewntrz, w gminie ormiaskiej

i wobec Ormian samych; nie mia jednak tej powagi na ze-

wntrz, wobec innej ludnoci, czy innych wadz: jeszcze bo-

wiem podówczas nie uzyska sankcyi powoanych do tego

organów pastwowych, jak si to stao póniej, przez zatwier-

dzenie Zygmunta I z r. 1519. Na zewntrz spis taki nie móg
tedy uchodzi za wytwór prawa ustawowego; móg mie co-

naj wicej znaczenie jako spis zwyczajów prawnych,
przestrzeganych w gminie ormiaskiej. Mona wic przyj, e
owe organy, od których pochodz zestawione poprzednio

wzmianki, a które stay bez wyjtku poza obrbem gminy

* Akta grod, i ziem. XIV. nr. 2225.

« Ks. radziec. I. 319.
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ormiaskiej, jako to: król, sd grodzki, wJadze miejskie, mogy
mówi o zwyczajach prawnych nawet w tym wypadku, jeeli

Ormianie lwowscy posiadali ju gotowy spis swego prawa. Tak

wic wzmianki te, cho same nie dowodz istnienia zwodu

pisanego, w niczera nie sprzeciwiaj si przypuszczeniu, e zwód

taki móg ju w tym czasie by w uyciu sdu ormiaskiego.

Inna grupa róde mówi znowu cznie zarówno o prawach

(iura) jako te i zwyczajach (mos, consuetudo) Ormian lwow-

skich. R. 1387 Jagieo poleca zachowa Ormian in eorum

iuribus, moribus et consuetudinibus^; r. 1444 Wo-
dzisaw Warneczyk utrzymuje ich circa iura, litteras et

consuetudines, i zatwierdza iura ipsorum et consuetu-

dines^. W ordynacyi z r. 1510 czytamy: iuxta ius et con-

suetudines Armenicas (art. 7), in eorum iure Armenico et

consuetudinibus (art. 11), obok krótszego okrelenia:

iure Armenico iudicabuntur (art. S)\ W ordynacyi znowu

z r. 1518 spotykamy zwroty: iuri et consuetudinibus

Armenorum, iuxta iuris Armenici formam et consuetudi-

nem (art. 4), iuxta iuris Armenici normam et consuetu-

dinem (art. 5), obok zwrotu krótszego: iure Armenico con-

dempnati (art. 9) *. Znaczenie kadego z tych dwu zestawio-

nych obok siebie okrele wytómaczylimy ju poprzednio

z osobna; tutaj zaznaczamy jeszcze, e w zestawieniu sa-

mem nie mona si dopatrywa przeciwstawienia sobie

dwu zgoa odrbnych rzeczy: nie mona mianowicie twierdzi,

e skoro akty te z osobna mówi o prawie zwyczaj owem (con-

suetudo, mos), a obok tego uywaj jeszcze okrelenia iura,

to pod t ostatni nazw rozumie naley prawo pisane. Raz

iura oznacza mog uprawnienia przywilejowe nadane Ormia-

nom, z osobna tu wymienione obok zwyczajów prawa sdo-

1 Bischoff, Urkunden nr. 2.

* Ibid. nr. 10; zatwierdzenie tego przywileju przez Kazimierza Jag.

r. 1461, ibid. nr. 13.

' Corp. iur. Pol. III. nr. 56.

* Ibid. III. nr. 198.
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wego, jakimi si oni rzdzili, jak w przywilejach z r. 1387

i 1444; innym razem, jak niewtpliwie w ordynacyach z r. 1510

i 1518, zarówno iura jak i consuetudines odnosz si do prawa

sdowego, ale niekoniecznie przeciwstawiaj tu sobie prawo

pisane i niespisane zwyczajowe: mona je snadno poj take

jako pleonastyczne wyraenia ówczesnego stylu kancelaryjnego,

który uywa rozmaitych wyrazów pokrewnych na okrelenie

tego samego pojcia.

Rozgld w przytoczonych tu wiadomociach ródowych
z caego okresu wieków rednich okaza tedy. e nie ma
w nich ani jednego wyranego dowodu istnienia

pisanego zwodu praw Ormian lwowskich; ale nie

ma te adnej wiadomoci bezporedniej czy po-

redniej, któraby moliwo jego istnienia wy-

kluczaa. Z osobnym naciskiem zwrócimy tu jeszcze uwag
na to, e milczenie o takim zwodzie prawnym w kilku przy-

wilejach królewskich, zawierajcych ogólne zatwierdzenie praw

Ormian lwowskich, nie moe by tómaczone w rozumieniu

ujemnem, jakoby dowód nieistnienia zwodu. Tak samo i po

roku 1519, kiedy Ormianie posiadali ju statut w zatwierdze-

niu Zygmunta I, konfirmatorya królewskie wspominaj o nim

albo tylko niewyranie, albo nie wspominaj wcale. Zygmunt

August, majc sobie przedoone litteras prolixas in pergameno

descriptas... parentis nostri (statut), zatwierdza im r. 1548 tam

litteras praefatas . . . quam omnia alia privilegia, iura, donatio-

nes, litteras, libertates, praerogativas et immunitates, nadto

take consuetudines 1. W konfirmatoryum Henryka Walezego

z r. 1574 nie ma ju nawet opisowej wzmianki o statucie,

okrelajcej go nazw > obszernego hstu naszego rodziciela*,

jak zawiera jeszcze przywilej z r. 1548; król zatwierdza tu

Ormianom ogólnie tylko omnia privilegia, iura, donationes, litte-

ras, hbertates, praerogativas, exemptiones, immunitates. a w dal-

szym cigu aktu, powtórzywszy ten ustp, dodaje nadto take

* Bischoff, Urkunden nr. 33.
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consuetudines 1. Takie same, dosownie, lub prawie dosownie

brzmice zwroty, spotykamy te w potwierdzeniach póniej-

szych królów, jak Batorego, Zygmunta IIIM t. d. A przecie

ten niewymieniony w nich z osobna Statut ormiaski istnia

wtedy i stosowany by jako prawo obowizujce.

Ze wszystkich wiadomoci redniowiecznych (z przed r. 1518)

jeden tylko przywilej Jagiey z r. 1415 w przedmiocie usta-

nowienia wójtowstwa ormiaskiego w jurysdykeyi dekanalnej ^,

zdaje si wyraniej wskazywa na istnienie pisanego zwodu

prawa ormiaskiego we Lwowie. Król przenosi tu Ormian de-

kanalnych z prawa ruskiego in (ius) Armenicum, quo alii

Armeni in civitate nostra Leopolensi existentes perfruuntur,

zastrzega, e maj oni odpowiada przed wójtem non aliter

quam iure suo Armenico, wójtowi za przyznaje prawo

sdzenia, prout hoc ipsum ius Armenicum, quod ha-

berit Armeni civitatis nostrae Leopoliensis... in

omnibus suis punctis, articulis, conditionibus,
sententiis et clausulis postulat et requirit^. Tego

ostatniego zwrotu uywano pospolicie wtedy, kiedy si odno-

szono do dawniejszych, na pimie ustalonych postanowie;

przyczem z caej treci ustpu wynika, e nie chodzio tu

o jakie uprawnienia prawnopolitycznej treci, zawarte w da-

wniejszych przywilejach królów na rzecz Ormian lwowskich,

jeno o zasady prawa sdowego; mona wic na tem oprze

wniosek, i król mia tu na myli uywany ju podówczas

w gminie Ormian lwowskich pisany zwód ich prawa rodzi-

mego. Moe te wzmianka, zawarta w zapisce grodzkiej z r. 1451

o zoeniu przysigi przez stron ormiask iuxta legem et

ritum Armenorum^ przyj si da równie jako dowód istnie-

nia zwodu pisanego, jeeli wyraz lex nie zosta tu uyty

* Bischoff, Urkunden nr. 38.

» Ibid. nr. 39. 44.

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 89.

* Akta grod, i ziem. IV. nr. 32.

Mb id. XIV. nr. 2407.
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W znaczeniu obszerniej szem, jako okrelenie normy prawnej

w ogóle.

W kwestyi, czy i od kiedy istnia we Lwowie pisany zwód
prawa ormiaskiego, wszystkie rozpatrzone tu wiadomoci ró-
dowe day tedy wynik albo obojtny, albo nie do stanow-

czy. Bez porównania jaskrawiej — i stanowczo — owietla

t spraw rozwaenie innych momentów. W czemkolwiek Sta-

tut ormiaski, jak go znamy z zatwierdzenia Zygmuntowego,

przedstawia si jako redakcya samodzielna, nie bez znacznego

oddziaywania praw zachodnich zoona, jedno przecie jest

rzecz widoczn: e gówn jego podstaw by pomnik naro-

dowego prawa armeskiego, Datastanagirk. Ten pomnik musia
by tedy znany w gminie Ormian lwowskich przed zoeniem
opartego na nim statutu. Gmina ow^^ za, jak daleko tylko si-

gniemy wstecz, w czasie owietlonym ródami historycznemi,

posiadaa, w mniejszym lub szerszym zakresie przyznany

sobie samorzd, przedewszystkiem odrbne, wedug wasnego,

ormiaskiego prawa wykonywane sdownictwo, mniejsza o to,

czy pod przewodnictwem wójta miejskiego, czy ormiaskiego.

To prawo zatwierdzono jej ju w przywileju zasadczyra

Lwowa z r. 1356, zatem w samych pocztkach rzdów pol-

skich w tem miecie, a jest rzecz najprav;dopodobniejsz, e
posiadaa je take przedtem, pod rzdami ksit ruskich ^.

Z drugiej strony, jakkolwiek sama historya pierwotnego osie-

dlenia Ormian we Lwowie nie da si rozwietli cakiem do-

kadniej pewn jest rzecz, e osiedlenie to nie nastpio tu

rychlej, jak dopiero w pewien czas po zoeniu zwodu Gosza

(ok. 1184 r.) w Armenii. I to jest szczegó bardzo wany, na

który osobno trzeba zwróci uwag. Gdyby w czasie przesie-

dlenia si Ormian do Lwowa nie by jeszcze istnia gotow^y

spis narodowego prawa armeskiego, monaby oczywicie zro-

zumie atw^o, e Ormianie tutejsi stosowali midzy sob samo

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 9. 17 n.

* Por. niej str. 140 n.
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tylko niespisane prawo zwyczajowe, z ojczyzny przyniesione;

monaby nawet przyj, e w takim razie owo prawo zwy-

czajowe utrzymao tu nadal wyczn moc obowizujc, po

dokonanem póniej spisaniu zwodu Gosza w Armenii. Ale

zgofa nienaturaln i adnym rozumowym argumentem niedaje

si poprze byaby hypoteza odwrotna: e Ormianie, osiedlajc

si we Lwowie w czasie, kiedy istnia ju gotowy spis ich

prawda rodzimego, i majc tu mono uyvA'ania tego prawa

w ramach przyznanego sobie samorzdu sdowego, poprzestali

przecie na stosowaniu samego tylko, utrzymujcego si w tra-

dycyi ustnej prawa zwyczajowego, nie uwzgldnili za znanego

sobie i wtedy ju w ojczynie ich upowszechnionego zwodu

pisanego. Nie chcc tedy ucieka si do przypuszcze zgoa

nieprawdopodobnych i argumentów sztucznych, do których

zreszt adna wiadomo ródowa nie daje najmniejszej pod-

stawy, musimy przyj, e Ormianie, którzy si osiedlili we

Lwowie, przynieli tu ze sob gotowy, spisany zwód
rodzimego swego prawa armeskiego, t. j. Data-

stanagirk. Trafnie wyrazi si Kohler o tej ksidze prawnej,

e towarzyszya ona Ormianom nie tylko w ich wyprawach

zdobywczych, ale i na wdrówkach w obce strony, dokd ich

zaprowadzi przedsibiorczy zmys handlowy ^; a Karst, oma-

wiajc przywilej zasadczy Lwowa z r. 1356, mimo, e tekst

jego nie daje cakiem wyranej pod tym wzgldem wskazówki,

stwierdzi przecie, niewtpliwie trafnie, e przywilejem tyra

zapewniono Ormianom lwowskim prawo uywania wasnego,

armeskiego kodeksu prawnego 2.

Pisany zwód prawa armeskiego istnieje tedy

we Lwowie — od pocztku; jest on tu chyba tak da-

wny, jak dawn jest gmina ormiaska lwowska.

Ale ten zwód pierwotny, to nie ten sam, i nie taki sam statut,

jaki zatwierdzi Zygmunt I r. 1519; bo statut zawiera cay

* Kohler, Das Recht der Armenier, Zeitschr. VII. 399.

« Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 348.
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szereg dodatków, uzupenie i przeksztace, które mogy si

do przedosta niewtpliwie dopiero na miejscu (we Lwowie),

pod wpywem i oddziaywaniem stosunków ycia zachodniego

i prawa miejscowego; które zatem nie mogy si mieci
w ksidze prawnej, przyniesionej tu zrazu przez Ormian

ze Wschodu. Wynika std, e w czasie pomidzy osiedleniem

si we Lwowie a zatwierdzeniem z r. 1519, Ormianie uy-
wali dwu po kolei kodeksów prawnych, pomidzy

którymi zachodzi wprawdzie cisy stosunek pokrewiestwa,

o tyle, e kodeks póniejszy jest przeróbk, i opiera si w zna-

cznej czci na dawniejszym, które jednak ze wzgldu na owe

przeróbki odróni naley od siebie cile jako dwie odrbne

redakcye. Redakcya póniejsza, ta, któr zatwierdzono r. 1519,

to Statut ormiaski lwowski; redakcya pierwotn, przy-

niesion pocztkowo przez Ormian do Lwowa, nazwiemy Ma-

<;ierz statutu lwowsk.
Z dwu tych zwodów znany nam jest tylko tekst zwodu

póniejszego, samego statutu, i to w przekadzie aciskim
z r. 1518/9, Nie znamy natomiast pierwotnego tekstu ormia-

skiego tego statutu; nie dochowa si take tekst, oczywicie

ormiaski. Macierzy lwowskiej. Przechowany w rkop. Bibl.

Ossol. we Lwowie nr. 1916 tekst ormiasko- tatarski statutu^

powsta ju po zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 1519, zawiera

bowiem w przekadzie, prócz waciwego statutu, nadto jeszcze

formuy pocztkowe i kocowe dyplomu królewskiego, cznie
z relacy i podpisem podkanclerzego, a nadto, przy poszcze-

gólnych artykuach, take »przydatki królewskie «, w jakie go

przy zatwiedzeniu zaopatrzono. Co do ormiaskiego tekstu sa-

mego statutu, jaki si w tym rkopisie mieci, pozostaje i teraz

jeszcze do rozstrzygnicia pytanie — jak na to ju przed kilku

laty zwróciem uwag ^ — czy jest on tu nowem, samoistnem

tómaczeniem królewskiego dyplomu aciskiego na jzyk ormia-

* Opis rpisu w Corp. iur. Pol. III. str. 403 n.

» Ibid. m. str. 417.
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ski, czy te przej tu bez zmiany dawniejszy ormiaski tekst

statutu, jak si on przedstawia przed zatwierdzeniem, i uzu-

peni go tylko samoistnym przekadem wspomnianych powy-

iej formu i przydatków królewskich. Rzecz t rozstrzygn

zdoaj oryentalici ^; gdyby zasadn okazaa si alternatywa

druga, daby si te odtworzy pierwotny tekst ormiaski

statutu.

Ale tylko statutu. Niema natomiast adnej podstawy,

na zasadzie której daby si przywróci peny
tekst Macierzy, i jak si zdaje, adnej nadziei, eby ów

tekst macierzysty odnalaz si jeszcze w jakim nieznanym

dotd przekazie rkopimiennym. A jednak poznanie tego tekstu

jest rzecz pierwszorzdnej doniosoci dla bada nad genez

i charakterem St. O., dopiero bowiem porównanie obu tych

zwodów ze sob zdoaoby wykaza wszechstronnie, co prze-

szo do statutu jako materya gotowy, w pierwotnej Macierzy

zawarty, a co stanowi w nim grup samoistnych dodatków

czy przeksztace; wreszcie, jaki jest charakter tych zmian,

jaka myl i dno redaktora czy redaktorów, którzy pod-

jwszy si nowego opracowania ksigi prawnej, stworzyli osta-

tecznie Statut ormiaski w tym ksztacie, jak go znamy z za-

twierdzenia z r. 1519.

* Nie mona by dosy ostronym, kiedy si mówi o tym tekcie

ormiaskim, i o stosunku jego do znanego nam tekstu aciskiego St. O.

przynajmniej tak dZugo, dopokd nie zbadaj go i nie uprzystpni arme-

nici. Kutrzeba, Datastanagirk 679 odwouje si take do pomocy oryen-

talistów, ale w niecierpliwoci przesdza z góry wynik, do jakiego doj
mog, stwierdzajc: »pytanie, czy tómaczenie armeskie statutu z r. 1519

korzystao z pierwotnego tekstu, zdaje si, rozwiza trzeba bdzie prze-

czco ze wzgldu na ca faktur statutu w stosunku do Dat.«. Zapewne,

jeeli si przyjmuje mylnie, jak prof. Kutrzeba, e a do r. 1518 uy-
wano we Lwowie Datastanagirku w pierwotnym ksztacie, i e dopiero

1518/9 Dat. przerobiony zosta w statut w obecnym jego ksztacie. Ale

skoro przerobiony statut istnia ju przedtem w oryginale ormiaskim,

z którego r. 1518/9 dokonano przekadu na jzyk aciski, nie pomoe
odwoywanie si do »faktury<, gdy faktura oryginau musiaa by taka

sama jak i tómaczenia.
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Rozwamy to pytanie z moliw dokadnoci. Jeeli nie-

podobn jest rzecz odtworzy tekstu Macierzy w caoci, moe
dadz si zebra przynajmniej pewne okruchy wiadomoci, na

zasadzie których mona bdzie oprze jakie pewniejsze wnio-

ski naukowe.

Próbujmy najpierw owietli spraw faktami historycznymi

ogólnego znaczenia. Skoro si okazao, e Ormianie, w chwili

przybycia do Lwowa, przynieli tu ze sob gotow ju Macierz

ze Wschodu, to nie moe by rzecz obojtn pytanie: skd
przybyli, kiedy si tu osiedlili, i wród jakich okohcznoci pod-

jU t wdrówk ku Zachodowi; wyjanienie tych kwestyj

moe rzuci sporo wiata na pochodzenie samej Macierzy.

Niestety, wiadomoci nasze o tej sprawie s zgoa niedostate-

czne; jako pewnik da si tu stwierdzi jeden tylko szczegó,

e, podobnie jak Tatarzy, w znaczniejszej iloci musieli przy-

by do Lwowa jeszcze za czasów ruskich, skoro ju w sa-

mym pocztku rzdów polskich, przy lokacyi Lwowa r. 1356,

trzeba si byo liczy z nimi jako odrbnym odamem ludno-

ci miejskiej i zapewni im osobne prawa i. O losach Ormian

lwowskich, czy w ogóle ruskich, z czasów^ przed zajciem Rusi

halickiej przez Polsk, nie mamy wiadomoci prawie adnych,

a i te nieliczne, jakie s, nie przedstawiaj powanego zna-

czenia. Nie wspomina o nich adna wspóczesna, czy choby

czasowo zbliona wiarogodna wzmianka kroniksrska; inne,

znacznie póniejsze, od Alnpeka i Zimorowicza poczwszy,

mog by ju tylko zamcon Iradycy lub konjekturami auto-

rów, niemajcemi wartoci róda historycznego. Nie docho-

wa si te aden dokument z tych czasów, chociaby tylko

z uboczn wzmiank o Ormianach; rzekomy dyplom, a raczej

regest rzekomego dyplomu wielkiego ksicia ruskiego Teodora

Dymitrowicza z roku jakoby 1062, przyzywajcy Ormian na

Ru i nadajcy im w zamian za spenian sub rycersk

pewne wolnoci, jaki wypyn niespodzianie w w. XVII, cho

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 4 n.
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uzyska wtedy jako »niepodejrany « zatwierdzenie Wady-
sawa IV (1641), jest prawdopodobnie apokryfem i. Nie dziw,

e wobec lego zupenego braku wiarogodnych dat, uczeni po-

daj najrozmaitsze hypotezy co do osiedlenia si Ormian

we Lwowie i na Rusi; odliczajc niektóre wyjtki, mona po-

wiedzie, e kady niemal wystpuje tu z innym pomysem.
Poprzestan na przytoczeniu kilku autorów, bd nowszych,

bd takich dawniejszych, którzy si przedmiotem tym doka-

dniej zajmowali. Jedni, jak Barcz, opierajc si na rzekomym
dokumencie z r. 1062, przyjmuj, e ju wtedy, skutkiem zbu-

rzenia miasta Ani, stolicy Armenii, r. 1046, przybyh Ormianie

na Ru, na wezwanie tamtejszego ksicia; we Lwowie osie-

dlih si ju moe (tu idzie on za Alnpekiem) za czasów Da-

niy, cho sam przyznaje, e podstawa tej wiadomoci jest

mtna. Zdaniem Barcza przybywali tu zreszt Ormianie jeszcze

póniej kilkakrotnie w wikszych od razu ilociach: tak raz

po zupenem zniszczeniu Ani r. 1319, a drugi raz ok. r. 1485,

po zajciu Krymu przez Turków r. 1475, drog przez Woo-
szczyzn, gdzie si przez krótki czas zatrzymali. Dwie pierwsze

wdrówki (1046—1062 i 1319) miay tu naprowadzi ywio
czysto ormiaski; ostatnia (ok. 1485) ywio ormiaski, skut-

kiem duszej przedtem osiadloci na Krymie czciowo sta-

larszczony; on to dopiero mia tu spowodowa przeksztacenie

uywanego przez Ormian lwowskich jzyka na ormiasko-

tatarski^. Jeszcze te Karst pierwsz immigracy Ormian na

Ru odnosi do lat 1046—1064 (raczej 1046—1062), przyj-

muje jednak inn dat dla nastpnej, drugiej z rzdu, znowu
po zburzeniu Ani r. 1239, skutkiem czego pewna cz Ormian

przesiedlia si do Astrachania, a wnet potem, skutkiem ucisku

tatarskiego, do Polski (raczej podówczas: na Ru); kwesty

zasiedlenia Lwowa przez Ormian autor nie zajmuje si wcale '.

* Por. kilka trafnych zarzutów przeciw jego autentycznoci u Gro-
mnickiego, Ormianie w Pol. 7—9.

» Barcz, Rys dziej, ormia. 60—62. 104. 109. 110.

» Karst, Grundriss, Zeitschr. XiX. 348,
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Pogld Karsta przejmuje cakiem wiernie prof. Kutrzeba ^

Zdaniem Czofowskiego wychodztwo Ormian z Armenii zaczo
si w w. XII wskutek ucisku Turków - Selduków, a w w. XIII

przybrao jeszcze szersze rozmiary, i to tak, e z kraju wy-

sza najprzedniejsza cz narodu, szlachta, która ksitom
ruskim ofiarowaa swe usugi jako druyna rycerska, i rze-

czywicie sub rycersk w wielu walkach speniaa; póniej,

po najedzie mongolskim r. 1241, dostarcza ona krajom ru-

skim ywiou osadniczego, midzy innemi osiedlaj si te

Ormianie w nowo zaoonym Lwowie, w czasie bliej przez

autora nieoznaczonym ^. Wbrew tym wszystkim pogldom

twierdzi znowu Gromnicki, e osadnictwo Ormian na Rusi

nie moe by rychlej sze nad wiek XIII, przyczem, w przeci-

wiestwie do Barcza, wyraa zapatrywanie, e najstarsi osa-

dnicy ormiascy, midzy nimi take i lwowscy, pochodziU

z Krymu i uywali jzyka tatarskiego, który si poród nich

utrzyma do wieku XVn; dopiero póniejsza fala napywowa

Ormian, która na Ru ju za rzdów polskich przybya przez

Wooszczyzn, wadaa czystym jzykiem ormiaskim 2. Jeszcze

przed Gromnickim badacze niemieccy, jak Bischoff, za nim

Kohler, przyjmowah, e osiedlenie si Ormian we Lwowie na-

stpio r. 1280 za rzdów Lwa Daniowicza *.

eby si wyzna w caym tym szeregu rozbienych prze-

wanie pogldów, z których aden prawie nie jest dowodnie

poparty, ani sam przez si zasadny, a znaczna cz jest wie-

rutnie bdn, pamita trzeba o tem, zgodnie z trafnem przy-

» Kutrzeba, Datastanagirk 658; niestety, nawet z myJk Karsta

co do Polski (zam. Rusi). »ród^o«, na którem Karst opar twierdzenie

o pierwszej eraigracyi Ormian 1046—1064 (1062), a którego nie umiai

wskaza Kutrzeba, to wanie rzekomy dokument z r. 1062, zestawiony

z faktem zburzenia Ani r. 1046, wedug teoryi dawniejszych badaczów,

jak j n. p. rozwin Barcz w przytoczonem co dopiero dziele.

* Czoowski, Lwów za ruskich czasów, Kwart. hist. 1891, 805. 806.

' Gromnicki, Ormianie w Polsce 9. 10.

« Bischoff, Das alte Recht, Blatter 1857,217; Kohler, Das Recht

d. Armenier, Zeitschr. VII. 390.
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puszczeniem Gromnickiego, e jzyk starszego zaludnienia

ormiaskiego tych stron jest znacznie przeksztacony pod wpy-

wem elementów tatarskich, lub, eby si wyrazi cile filolo-

gicznie \ zawiera wiele pierwiastków tureckich. Stwierdza ten

szczegó wyranie póna wprawdzie (z r. 1669), ale rzeczowo

wiarogodna wzmianka historyka misyi ormiaskiej, ks. Pidou ';

stwierdza te porednio fakt, e jeszcze w dzisiejszym jzyku

ludowym Ormian polskich znajduje si ok. 30—407o wyrazów

pochodzenia tatarsko-tureckiego ^. Mniemanie Barcza, jakoby

jzyk osiedlonych tu dawniej Ormian by zrazu czystym jzy-

kiem ormiaskim, a dopiero od koca wieków rednich ska-

ony zosta tatarszczyzn skutkiem napywu nowych ywioów
ormiaskich z Krymu ok. r. 1485, w kadym razie po r. 1475,

mniemanie, niepoparte zreszt adnym dowodem historycznym

ani filologicznym, nie da si utrzyma. Z aktów sdowych

lwowskich, miejskich czy grodzkich, wspommajcych niezwykle

czsto o Ormianach i sprawach ormiaskich, wypywa nie-

wtphwie, e ju conaj mniej od koca w. XIV siedzieli tu

Ormianie w znacznej bardzo iloci i zbitej masie; gdyby wic

ta liczna rzesza bya tu tak dugo uywaa rodzimego jzyka

ormiaskiego, póniejszy napyw statarszczonych wspóplemie-

ców, o którego wikszych rozmiarach nie ma zreszt dowo-

dnych wiadom.oci, nie byby by móg wpyn przeksztaca-

jco na utart zdawna w gminie ormiaskiej mow. Gdybymy

za nawet wpyw taki przypucili, nie monaby w adnym
razie przyj, eby si objawi natychmiast, czy w krótkim

stosunkowo przecigu lat; tymczasem wiadomo, e ju doko-

nany w r. 1528 przekad statutu z r. 1519 na jzyk rodzimy

Ormian lwowskich, zawarty w wspomnianym powyej rpisie

1 Por. Hanus z, O jzyku Ormian polskich, Rozpr. Akad. Umiej.,

Wydz. filol. XI. 359. 361.

2 Pawiski, Dzieje zjednocz. Ormian pol., róda dziej. II. 130.

' Uwaga ks. kan. B. Dawidowicza, lektora jzyka ormiaskiego

w Uniw. lwowskim, por. Corp. iur. Pol. III. str. 417.
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Bibl. Ossol. nr. 1916^, spisany zosta w jzyku ormiasko-ta-

tarskim, niezrozumiaym dostatecznie dzisiejszemu armenicie *.

Takie gruntowne i wszechstronne przeksztacenie jzyka Ormian

lwowskich, jakie tu w cigu ok. czterdziestu lat (1485— 1528)

a wic mniej wicej przez czas jednej tylko generacyi, przy-

jby trzeba, jest przypuszczeniem zgoa nieprawdopodobnem,

a raczej wprost niemoliwem. tem bardziej, e rodowisko,

w obrbie którego wpyw ten mia si ujawni tak rycho, byo
Tatarszczynie zupenie obce, polsko-niemieckie. Turecko-tatar-

skie pierwiastki jzykowe musiay wic istnie w mowie Or-

mian lwowskich ju od samego pocztku, musiay tu by
przyniesione przez nich ze Wschodu ju w pierwszej chwili

osiedlenia si ich w tych stronach. Wypywa std, e Ormia-

nie ci nie mogli tu przyby wprost i bezporednio z Armenii;

e zanim przenieli si do Lwowa, musieli mie za sob
trwajc przez pewien czas osiado w dziedzi-

nach tatarskich, gdzie rodzima ich mowa pod wpywem
panujcego jzyka miejscowego ulega tak daleko sigajcym
przeksztaceniom. Sld za wynika w dalszem nastpstwie, e
wszystkie hypotezy, czce napyw ormiaski na Ru i do

Lwowa w bezporedni zwizek z jakiemi katastrofami poli-

tycznemi w Armenii samej, zwaszcza z faktem zburzenia Ani,

kolejno pod trzema rozmaitemi datami (1046, 1239, 1319)

tutaj wyzyskiwanym, nie maj adnej podstawy, bo w takim

razie wygnacy armescy byliby przynieh na Ru czysty swój

jzyk ormiaski. Ostroniej sformuowane hypotezy, jak je spo-

tykamy n. p. u Karsta (za którym idzie tu prof. Kutrzeba), e
Ormianie po zburzeniu Ani przenieli si zrazu do Astrachania,

a nastpnie, po krótkim tame pobycie, skutkiem ucisku tatar-

skiego, wysiedlili si na Ru, zbliaj si ju wprawdzie nieco

do prawdy, ale na ogó nie wytrzymuj równie krytyki, bo

i »krótko« pobytu i >ucisk tatarski* jako powód emigracyi,

» Por. str. 138.

' Por. Corp. iur. Pol. lU. str. 4^16. 417.
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to rzeczy, niepowiadczone ródowo, jeno uzupenione domyl-

nie dla zaokrglenia hypotezy; nie mówic ju o tern, e po-

byt »krótki« nie byby by równie móg wpyn na grunto-

wne przeksztacenie ici mowy. Warto te zaznaczy, e
w Astrachaniu yje jeszcze dzisiaj ok. 4000 Ormian obok

ok. 10000 Tatarów \ z czego, jeeli wolno wnioskowa o sto-

sunkach zaludnienia tego miasta w czasie podlegoci jego Zo-
tej Hordzie, w^ypadoby, i ludno ormiaska, jaka si tam na

stae utrzymaa, wynosia prawie poow caej ludnoci tatar-

skiej; nie ma wic podstawmy do przypuszcze, e ludno ta

gromadnie opuszczaa te strony skutkiem ucisku swych panów
tatarskich.

Sdz, e do wyjanienia wszystkich tych wtpliwoci nie-

mao przyczyni si moe nieuwzgldniony dotd w zwizku
z temi pytaniami szczegó, e zaludnienie pierwotnego, ruskiego

Lwowa, wykazuje tak samo pokan liczebnie warstw Tata-

rów, jak i Ormian. Przedmiecie krakowskie i brama do przed-

miecia tego wiodca, nosz w wiekach rednich nieraz okre-

lenie tatarskich, a Kazimierz W., zaraz po zajciu Rusi przez

Polsk, urzdzajc stosunki miasta r. 1356, liczy si z odr-

bn, wyosobnion grup tatarsk tak samo, jak z ormiaskim

odamem ówczesnego zaludnienia 2. Na uwag zasuguje te
okohczno, e ywio tatarski i ormiaski mieszka tu zmie-

szany ze sob razem, w najstarszej, za ruskich jeszcze cza-

sów zasiedlonej dzielnicy miasta, na przedmieciu krakowskiem,

albo conajwyej na graniczcej z niem linii póniejszego ród-

miecia (ulica ormiaska) ^. Skde si tu wzih, w czasie przed

zajciem tej ziemi przez Polsk, w tak licznej iloci Tatarzy?

Oczywicie nie skutkiem jakich katastrof politycznych w swoim

kraju, któreby ich zmusiy do przesiedlenia si w inne strony,

gdy czasy owe, to okres rozwijajcej si potgi Tatarszczy-

1 Sfown. geogr. I. 51.

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 5. 6.

» Ibid. 82 n.

Stndya nad hist. prawa polskiego lY. 2S
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zny, przed któr szukano tylko obrony, ale której w gównych

siedzibach nie zaczepiano. Nie opresya wojenna, ale inne

wzgldy, jaki pokojowy, na obopólnem porozumieniu przy-

bywajcych Tatarów i miejscowych panów oparty pochód ko-

lonizacyjny, wywoay tu widocznie napyw i stae osiedlenie

si ywiou tatarskiego we Lwowie. Mniejsza o to, jakie byy
pobudki tej kolonizacyi: czy chodzio n. p. o cele militarne,

czy ekonomiczno-handlowe. Jest rzecz usprawiedliwion i naj-

bardziej zasadn, odnie do podobnych przyczyn take osie-

dlenie si statarszczonych Ormian w^e Lwowie, zwaszcza e,

jak widzielimy, nie da si ono zwiza bezporednio z kata-

strofami pohtycznemi w ich pierwotnej ojczynie, i e chodzio

tu o immigracy takiego ywiou ormiaskiego, który przez

pewien czas przedtem przebywa ju w krajach Zotej Hordy

razem z Tatarami. Jak tam wiód z nimi ywot wspólny, jak

póniej, we Lwowie, zamieszka z nimi razem, tak te razem

z nimi móg si tu przesiedli, oczywicie przedewszystkiem

z pobudek ekonomicznej natury. Czy to przesiedlenie dokonao

si od razu ca aw, czy w mniejszym zakresie powtarzao

si kilkakrotnie, lub moe przez stay, duszy czas trwajcy

napyw poszczególnych przesiedleców uroso do tak powa-

nych rozmiarów, próno docieka; dla oceny ogólnego cha-

rakteru sprawy rzecz to zreszt obojtna.

Jedno tylko trzeba jeszcze sprawdzi: czy stosunki ówcze-

sne na miejscu, na Rusi samej i we Lwowie, byy tego ro-

dzaju, eby mona myle o takiej pokojowej kolonizacyi

tatarsko-ormiaskiej. Jasn jest rzecz, i sprawa ta czya
si cile z uksztatowaniem samego stosunku politycznego po-

midzy Rusi hahck z jednej, a Tatarszczyzn z drugiej

strony. W okresach wojen czy naprenia politycznego nie a-

two przypuci, iby ksita ruscy kolonizacy tak popierali.

czy choby nawet cierpieU; bya ona moliwa tylko w czasie

przyjaznego uoenia si stosunków wzajemnych, bez wzgldu

ju na to, czy ta przyja bya szczer, czy przymuszon. Otó,

eby ogarn wypadki, poczynajc od ustalonej dzi w nauce
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daty zaJoenia Lwowa (1249—1255) \ a do przejcia jego

pod panowanie polskie, dadz si pod tym wzgldem stwier-

dzi nastpujce szczegóy. Za rzdów Daniy stosunek Rusi

halickiej do Tatarszczyzny jest na wskro wrogi. On, który pa-

mita straszny pogrom Rusi nad Kalk i dowiadczy zo-

wrogich nastpstw najazdów z r. 1237 i 1241; który widzia,

jak znaczna cz ziem ruskich przesza w haniebn zaleno
od Zotej Hordy, sam nawet zmuszony r. 1250 » pokoni si«

tamtejszemu chanowi, wyty wszystkie siy w tym kierunku,

aeby si od zalenoci tatarskiej wyswobodzi, aeby kraj

swój przygotowa do skutecznego odporu przeciw dalszym

uroszczeniom wroga, jakie mógby podnie w przyszoci. Caa
jego pohtyka wewntrzna i zewntrzna, dno do konsoli-

dacyi si narodowych, sojusze z potgami zachodniemi, Polsk,

Mazowszem, Zakonem krzyackim, nawizane z Stolic apo-

stolsk rokowania o uni, zmierzay do tego celu, cho nie

uchroniy go od katastrofy; poniósszy r. 1261 klsk od Ta-

tarów, ucieka musi z kraju, a synowie jegO; z rozkazu zwy-

cizcy, burz wasne grody, midzy nimi niedawno zaoony
Lwów. Po kilku latach tymczasowych rzdów, jakie synowie

ci prowadzili a do mierci Daniy 1266 r., i po krótkiem pa-

nowaniu jego syna Szwarna we Lwowie, do r. 1270, obejmuje

tu wreszcie wadz drugi jego syn. Lew I, i utrzymuje si na

stolcu ksicym a do mierci 1301 r. Ze zmian panowania

nastpuje te gruntowna zmiana polityki. Lew porzuca sojusze

z Zachodem, wojuje z Polsk, rkojmi powodze widzi w do-

brem porozumieniu si z Tatarami, z ich pomoc chce utrwa-

li sw wadz wobec uroszcze krewniaków, pod ich oson
odbudowa zniszczone grody, z ich wspóudziaem podejmuje

wyprawy na ssiadów, i sam znowu w ich wyprawach upie-

czych niejednokrotnie ich posikuje. Kronika ruska zapisuje

€ nim z alem, i »rad chodzi z Tatarami*; podobno nawet

na swoim dworze utrzymywa druyn przyboczn, zoon

* CzoZowski, Lwów za rus. czasów, Kwart. Hist. 1891, 791.

23*



148 O- Balzer. [336]

z puków tatarskich. Dopiero po klsce, poniesionej wspólnie

z Tatarami w niefortunnej wyprawie na Polsk r. 1281, prze-

konywuje si o zmiennoci ask swoich sojuszników: z dziel-

nicy jego Tatarzy tworz sobie ródo dla czerpania zapasów

wojennych, r. 1283, w powrocie z nowej wyprawy na Polsk,

pustosz przez czas duszy okolice Lwowa, a pod r. 1287

zapisuj kroniki ruskie wypraw tatarsk na Lwów. Jak si

w dalszym cigu jego panowania uoy stosunek do Tatar-

szczyzny, nie posiadamy wiadomoci dokadnych; trudno jednak

przyj, eby mimo zwichnite porozumienie udao mu si wy-

doby z pod przewagi tatarskiej. Porednim dowodem tego

rzdy jego syna-nastpcy Jerzego I (1301—1315), bardzo nie-

dostatecznie owietlone wiadomociami historycznemi, poród
których jednak zachowaa si jedna charakterystyczna, e
z Litw i Tatarami wyprawia si na Polsk o Lublin. Do-

piero synowie Jerzego, Andrzej i Lew II (1315—1324) zrywaj

stanowczo z polityk dotychczasow, wracajc na stanov/isko,

zajte niegdy przez Dani; nawizuj cisy sojusz z poten-

cyami zachodniemi, z okietkiem, papiestwem, z Krzyakami;

w ukadzie z Zakonem z r. 1316 wyranie si nawet zobo-

wizuj broni go przed Tatarami, a po mierci ich okietek,

w licie do papiea, stwierdza z naciskiem, e byli scutum

inexpugnabile contra crudelem gentem Tartarorum i. Ich na-

stpca Bolesaw-Jerzy II Trój denowic, zwizkiem krwi i pro-

gramem poUtycznym poczony z Polsk i Zachodem, nie scho-

dzi z tej samej drogi; nie ma te z czasów jego panowania

jakichkolwiek bliszych wiadomoci o przyjaznem uoeniu si

stosunków z Tatarszczyzn ^.

Z przytoczonych szczegóów wypywa, e myl zasiedlenia

Lwowa ywioem tatarsko-ormiaskim, pochodzcym z siedzib

* Dokument u Prochaski, W sprawie zajcia Rusi przez Kazira. W.,

Kwart. Hist. 1892, 29.

* Co do zestawionych tu szczegóów por. zamiast wielu innych: Car o,

Gesch. Polens II. 219 n., CzoJowski, Lwów za ruskich czasów, Kwart.

Hist. 1891, Redbek, Jifi II, as. Mus. kral. ces. LVII. 120 n.
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Zotej Hordy, moga by wiadomie podjta i systematycznie

przeprowadzona przedewszystkiem za rzdów Lwa I (1270

—

1301), albo conajwyej jeszcze za panowania jego syna Je-

rzego I (1301— 1315); to ostatnie uzupenienie mao ju zreszt

prawdopodobne ze wzgldu na blad i historycznie prawie ca-

kiem zatart posta Jerzego, która nie patrzy na inicyatora

doniolejszych myli politycznych czy ekonomicznych. W czasie

panowania Lwa wysuwaj si tu znowu naprzód lata 1270—
1281, okres najcilejszych zwizków tego wadcy z Tatar-

szczyzn, niezamcony jeszcze konfliktami lat póniejszych. e
po pierwszem zapocztkowaniu rzeczy, w czasach nastpnych,

w drugiej poowie rzdów Lwa, czy choby nawet za pano-

wania Jerzego I, mogy tu napywa dalsze fale osadnictwa

wschodniego. Tatarzy czy Ormianie, rozumie si samo przez

si. Popieranie tego osadnictwa przez Lwa odpowiada te
w caoci polityce w^ewntrznej tego ksicia. Jego sojusz z Ta-

tarami mia gównie na celu zapewnienie pokoju swym zie-

miom, dwignicie ich obronnoci wojennej i podniesienie eko-

nomicznego rozwoju. Odbudowa grodów, przedewszystkiem

zniszczonego niedawno przedtem Lwowa, stolicy ksicej, bya
pierwsz jego myl; zerodkowanie w nim ywszego ruchu

handlowego naturalnem tej myli uzupenieniem. Do urzeczy-

wistnienia tego ostatniego celu trzeba byo na Rusi, podobnie

jak wspóczenie w Polsce, na Wgrzech czy w Czechach, si

obcych; zaleao tylko od wyboru i uoenia si stosunków

politycznych, czy siy te sprowadza z zachodu, czy ze wschodu.

Niegdy Danio, zmuszony przez Tatarów do zwinicia stolicy

w Haliczu, kiedy przystpi do zaoenia Chema, zaludni go

osadnikami z Polski i Niemiec i; Lew I, zerwawszy zwizki

z zachodem, wprzgnity w rydwan pohtyki tatarskiej, musia

ich szuka przedewszystkiem na wschodzie, w Tatarszczynie.

Nie sama te zapewne dno ekspanzywna tamtejszej ludno-

ci zrodzia ten prd osadniczy ku Lwiej stolicy; wchodzia

^ Por. CzdJowski, Lwów za rus. czasów, Kwart. Hist. 1891, 782.
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tu w gr chyba take akcya samego ksicia, który ten prd
popiera, a moe nawet wywoa.

I tak ostatnie trzydziestolecie wieku XIII, albo, gdyby rzecz

t chcie cilej jeszcze okreli, ósmy dziesitek lat tego stu-

lecia, to najstarsza, pewniejsza, i jak wszystko za tem

przemawia, naprawd pocztkowa data historyi Or-

mian w^e Lwowie i na Rusi, niepowiadczona wprawdzie

bezporednio wiadomociami ródowemi, ale w zwizku z ca-

em uoeniem si stosunków ówczesnych naj prawdopodob niej

-

sza. Wszystkie inne wczeniejsze, poczynajc od apokryficznej

1062 r., wraz z caym aparatem dorobionych uzupenie czy

uzasadnie, z pierwotn sub rycersk Ormian w druynach

ksit ruskich, z kilkakrotnem zburzeniem Ani jako bezpo-

redni przyczyn ich przesiedlenia si, nawet z »uciskiem«

tatarskim jako powodem rychego opuszczenia dziedzin tatar-

skich, snadno mona pomin jako czcze domysy. Nie jsko

bezdomni wygnacy przybywali Ormianie na Ru i do Lwowa,

proszc tu o przytuek i ask; przybywali jako przedsibior-

czy kolonizatorowie, wezwani moe, a w kadym razie ch-

tnie przyjmowani przez miejscowego wadc. Tylko te w ta-

kiem owietleniu da si wytómczy ich wzgldnie uprzywi-

lejowane stanowisko, przedewszystkiem za samorzdny ustrój

sdowy, z osobnym »urzdnikiem« (póniejszym wójtem) na

czele, i z osobnem wasnem prawem, jakie tu zastali, i jakie

uzna musieU królowie polscy po zajciu Rusi i Lwowa ^

Stwierdzone tu szczegóy rzucaj snop wiata na zajmu-

jce nas pytanie gówne co do losów zwodu macierzy-
stego, z którego wyszed póniej Statut ormiaski lwowski;

bo historya pierwszego osiedlenia si Ormian we
Lwowie jest te historya przybycia Macierzy sta-

tutowej do Lwowa. Z uwag tych wypywa przedewszyst-

kiem, e jak Ormianie, tak te i Macierz przybya tu nie wprost

z Armenii, ale » szlakiem tatarskim*, po pewnym postoju w Ta-

* Por. Balzer, Sdown. ormiari. 9. 17 n.
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tarszczyznie samej. W lad za czem nasuwa si pytanie, czy

do wyjanienia jej losów nie dadz si zuytkowa jakie

szczegóy, zaczerpnite z historyi prawa ormiaskiego pod pa-

nowaniem tatarskiem?

Na pierwszem miejscu zapisujemy tu guch wie, bka-
jc si w literaturze naukowej, której niestety nie moglimy

sprawdzi u róda, jakoby dzieo Gosza (Datastanagirk) prze-

oone zostao na jzyk tatarski z rozkazu chanów tamtej-

szych 1. Kiedy ten przekad nastpi, i który chan go zarzdzi,

o tem nie ma wiadomoci; co wiksza, mimo e w ostatnich

czasach zajto si dokadniej history prawa armeskiego, nikt

nie wskaza, gdzieby si tekst tego przekadu znajdowa, a jeli

go ju nie ma, na jakiej wzmiance historycznej opiera si

twierdzenie o dokonaniu takiego przekadu. Rzecz caa jest

tedy bardzo niejasna i podejrzana, a jak przypuszam, opiera

si na grubera nieporozumieniu. U Karsta mianowicie spotykam

twierdzenie, jakoby Statut ormiaski lwowski (zatwierdzony

r. 1519) obowizywa take u Ormian krymskich,
czego dowodem ma by zachowana po dzi dzie ^tatarska

jego wersya, dokonana r. 1568, przechowywana w rkopisie

Biblioteki narodowej we Lwowie (Suppl. Arm. nr. 40)«2.

Rkopis, o który tu chodzi, a którego Karst nie bada, i o któ-

rym widocznie powzi jak bardzo niedokadn wiadomo
(mylne szczegóy historyczne i mylna data przekadu), to

niewtpliwie rkopis Zak. naród. im. Ossoliskich we Lwowie

nr. 1916, o którym ju poprzednio wzmiankowalimy kilka-

krotnie 3; innych tego rodzaju rkopisów biblioteka ta nie po-

siajda. Mieci si w nim rzeczywicie dokonany r. 1528 prze-

1 Kohler, Das Recht d. Armenier, Zeitschr. VII. 399, na podstawie

informacyi, udzielonej mu przez Sarghissiana, który znowu powojuje si

tu na Czupanowa, Gruzinskaja chrestomatija I. przedm. str. XII i Ale-

ksie je wa, Armianskij sudebnik 1870. Obu tych prac nie moglimy
otrzyma, mimo stara podjtych o ich wypoyczenie w Petersburgu.

« Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 351. 352.

» Por. str. 138. 144 i Corp. iur. Pol. III. str. 403 n.
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kJad zatwierdzonego r. 1519 statutu ormiaskiego na jzyk

ormiasko- tatarski; ale ten przekad zJoony zosta dla zado-
uczynienia potrzebom Ormian lwowskich, uywajcych podów-

czas tego jzyka, nie ma za nic wspólnego z Ormianami

krymskimi, Tatarszczyzn i w^adajcymi tame chanami. Nie-

rozpatrzony przez badaczów zagranicznych, móg snadno sta

si podstawi legendy o przekadzie prawa ormiaskiego z roz-

kazu chanów tatarskich.

Nad tym szczegóem, jak si zdaje, mona tedy przej do

porzdku dziennego; waniejsze s dwa inne, niewtpliwie auten-

tyczne. Niestety, mog zda o nich spraw tylko na podstawie

porednich, i to niewyczerpujcych wiadomoci, które opieraj

si znowu same na porednio zasignitych informacyach ^

Ukazem z r. 1746 senat rzdzcy rosyjski zatwierdzi kolonii

ormiaskiej w Astr achaniu przywilej wasnego sdowni-

ctwa wedug rodzimego (ormiaskiego) prawa; to samo prawo

nadaa Katarzyna II r. 1765 gminie ormiaskiej w^ Nowym
Nakiczewanie (nad Donem). Jako wynik tych zatwierdze

powstay nowe redakcye ksig prawnych Ormian astracha-

skich i nakiczewaskich, pierwsza r. 1765, druga r. 1766, obie

zoone przez interesowane gminy, a zatwierdzone przez rzd
rosyjski; utrzymay one moc obowizujc do niedawna (na-

kiczewaska do r. 1869) i przechoway si po dzi dzie

w rkopisach. Nie mona wtpi, e ta odrbno prawda nie

powstaa tu dopiero pod panow^aniem rosyjskiem; bya ona tu

sn rzecz gotow, poprzednio ju wytworzon. Pocztek tej

odrbnoci prawnej cofn naley w czasy znacznie odleglejsze,

kiedy si tu Ormianie osiedlili pod panowaniem tatarskiem.

lad tej tradycyi przechowa si jeszcze w przedmowach do

obu kodeksów, cho pod wpywem wiekowych przemian, moe
take skutkiem zaniedbanej praktyki prawnej, ulega ona tu

czcioW'0 skaeniu. Kodeks nakiczewaski (podobnie i astra-

* Por. co do nastpnych uwag Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX.

356-367.
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chaski) przedstawia rzecz tak, jakoby Ormianie rzdzili si

wasnem prawem tylko w swojej pierwotnej ojczynie, a do

upadku pastwa armeskiego, póniej za odrbno t utra-

cili^; w innem miejscu sam przecie stwierdza, e w gminie

nakiczewaskiej znajduj si stare, zuyte ksigi praw ormia-

skich 2, najlepszy dowód dawniejszego ich tu stosowania. Co

do treci oba kodeksy zawodz w pewnej mierze oczekiwania,

jakie monaby do nich przywizywa. O ile wiadomo, nie

zuytkowuj one bezporednio dawniejszych zwodów waci-
wego, narodowego prawa armeskiego. Datastanagirku, czy

choby tylko zwodu Sempada z r. 1265. Kodeks nakicze-
waski nosi napis: »U3tawodaw3two sdowe prawowiernego

cesarza Justyniana* ^, w przedmowie za zapewnia, e cho-

dzio mu o zuytkowanie ustaw Justyniana i innych cesarzów,

jak Konstantyna W., Teodozego, Leona, Arkadyusza, Honoryu-

sza, Zenona, Anastazyusza, Martynika i Gracyana*. Te to

ustawy miay by zawarte w staroytnym rkopisie praw

ormiaskich, pisanym po ormiasku, a przechowywanym na

miejscu w czterech woluminach; poniewa jednak rkopis by
ju bardzo zniszczony i defektowny, a to, co ze mona byo
wyczyta, niejednokrotnie tworzyo sprzecznoci midzy sob,

przeto redaktorowie wystarali si o drukowany w jzyku a-
ciskim egzemplarz praw Justyniaskich (Gorpus iuris) i do-

konawszy ze przekadu stworzyli niniejsz ksig
prawn ^. Jeeli sowa te wytómaczymy cile, wyniknie std,

e dzisiejszy Kodeks nakiczewaski, obejmujcy trzy czci

o 1145 artykuach, jest waciwie reprodukcy czystego prawa

rzymskiego, jak je zawiera Justynianowe Gorpus iuris. Karst

1 Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 358. 364: przyp. 37.

« Ibid. XIX. 360.

3 Ibid. XIX. 361 przyp. 36, gdzie zapewne przez omyk wydruko-

wano: Geschichtliche zam. Gerichtliche Gesetzgebung des orthodoien

Kaisers Justinian.

Mbid. XIX. 358.

5 Ibid. XIX. 360.
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domyla si jednak, nie mogc zreszt przytoczy na to a-
dnego poparcia, e wJaciw podstaw kodeksu jest ten za-

bytek, który w staroytnym rkopisie oznaczony by jako

prawodawstwo Justyniana, przetworzony tylko drugorzdnie

i posikowo przepisami z Corpus iuris; obok tego » niewtpli-

wie* miay tu by uwzgldnione narodowe zwyczaje prawne

armeskie^. Mniejsza o te domysy, niedostatecznie poparte;

dla nas wanem jest pytanie, co staroytny rkopis nakicze-

waski okreli móg jako prawodawstwo Justyniana (w prze-

ciwiestwie do zuytkowanego w samym Kodeksie póniejszym

Corpus iuris tego wadcy). Przypomnie tedy trzeba, e sto-

sunkowo do liczne rkopisy ksig prawa ormiaskiego, jakie

si dochowa'y do naszych czasów, nie poprzestaj zazwyczaj

na podaniu samego tylko tekstu Datastanagirku, ale s kode-

ksami zbiorowymi o znacznych zwykle rozmiarach, w których

prócz Dat. zamieszczano teksty rozmaitych kompendyów pra-

wnych, zoonych na Wschodzie przewanie ju w epoce po-

justyniaskiej, najczciej bizantyskiego pochodzenia. W rko-

pisach tych mieszcz si zatem niejednokrotnie: znana nam

ju Ksiga prawna syryjsko- rzymska, nadto take t. z. Lex

Mosaica (z greckiego róda), Ekloga, Wyimki z nowel justy-

niaskich. t. z. Krótki rekapitulacya prawa, Nomos stratioti-

kos, Traktat o stopniach pokrewiestwa (z Prochiron auctum),

czsto te zbiory kanonów ormiaskich i t. p.^ Niektóre z tych

kompendyów, n. p. Ekloga, cho genetycznie adnego zwizku

z Justynianem nie maj, mieniy si w napisach dzieami Ju-

styniana, podobnie jak niektóre inne odnoszono znowu do

prawodawczej dziaalnoci innych cesarzów. przypisujc n. p.

Ksig syryjsko-rzymsii Konstantynowi, Teodozyuszowi i Leo-

nowi. Nie mona wtpi, e owo »prawo justyniaskie*, jakie

* Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 361.

* Por. o tem zwaszcza ibid. XIX. 340 n. i 343. Jeden z takich rko-

pisów zbiorowych opisai Hub. Zur Beleuchtung d. Schicksale d. sogenn.

Syrisch - Rómischen Rechtsbuches w Zeitschr. d. Sav.-Stift., Rom. Abth.

III. 17 n.
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zawiera! staroytny rkopis nakiczewaski, to jedno z póniej-

szych korapendyów prawnych bizantyskich, które si podszy-

way pod ow firm 1; nieporozumienie, jakie napis ten zrodzi,

spowodowao, e redaktorowie Kodeksu nakiczewaskiego uwa-

ali za stosowne zastpi go póniej przekadem justynia-

skiego Corpus iuris. Owo kompendyum, moe Ekloga^, z pe-

wnoci nie samo wypeniao tre obszernego, bo a cztero-

tomowego manuskryptu pierwotnego, o czem wiadczy nie

tylko jego objto, ale take i ta okoliczno, e wedug przy-

toczonego poprzednio ustpu z przedmowy do Kodeksu, mie-

ciy si tam take (rzekome) ustawy innych cesarzy, midzy
innemi Konstantyna. Teodozyusza i Leona, do których to trzech

wadców odnoszono znowu Ksig syryjsko- rzymsk. Ów ma-

nuskrypt staroytny by tedy niewtpliwie rkopisem zbioro-

wym, zawierajcym róne pomniki prawa, powyej wymie-

nione; e za pomniki te, zwaszcza Ksiga syryjsko-rzymska,

w rkopisach ormiaskich, wystpuj prawie zawsze w towa-

rzystwie Datastanagirku 3, przeto wypywa std, e ów manu-

skrypt, stanowicy zw^ód prawa, obowizujcego w dawniej-

szym Nakiczewanie, zawiera najprawdopodobniej
take Datastanagirk. Niezuytkowanie jego w nowym
Kodeksie nakiczewaskim z r. 1766, podobnie jak i niezuytko-

wanie innych pomników tame zawartych, wypyno tylko

z zaznaczonego przed chwil nieporozumienia, z bdnego po-

gldu redaktorów, e caa materya rkopisu da si zastpi

Justyniaskiem Corpus iuris*.

* Tego samego zdania take Karst, ibid. XIX. 361.

» Ibid. XIX. 360.

' Ks. syr.-rzym. obok Dat. mieci si w rpisach Eczm. 492, Wen.

214, 368, 434, 451, 890, 993, 1449, a wic 8 razy; tylko dwa rpisy Wen.

101 i Wied. 134 mieszcz Ks. syr.-rzym. bez Dat. Por. Karst, ibid. XIX.

343—345. O znaczeniu podanych tu sygnatur rkopisów por. str. 160.

* Zalenym od Kodeksu nakiczewaskiego jest tekst rpisu Eczm.

nr. 735, który w przedmowie wspomina ju o zarzdzonych przez wad-
ców rosyjskich kodyfikacyach prawnych w gminach ormiaskich, a nadto

zawiera przekad rónych ustaw rosyjskich. Ibid. XIX. 364—367.
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O Kodeksie astrachaskim, zoonym r. 1765, wia-

domoci nasze s jeszcze szczuplejsze i bardziej urywkowe.

Wszystko, co o nim wiemy, polega na krótkiej notatce Bie-

nera z r. 1830 1, na której opar si take Karst w swojej

historyi prawa ormiaskiego''^. W przedmowie, Kodeks ów,

w zupenej prawie zgodnoci z Kodeksem nakiczewaskim, ma
stwierdza, e Ormianie rzdzili si dawniej > prawodawstwem

Justyniana*, która to odrbno ich prawa po upadku pa-
stwa armeskiego prawie cakiem ustaa; ale kiedy wadcy
rosyjscy przywrócili Ormianom w Astrachaniu i innych mia-

stach samorzd sdowy, postanowili ich naczelnicy kocielni

i przedstawiciele gmin opracowa nowy zwód prawa, zoony
z fragmentów Justyniaskiej ksigi prawnej i narodowych zwy-

czajów. Kodeks ten rozpada si na trzy czci i obejmuje ra-

zem 1098 artykuów. Rozkad materyau jest tu zatem taki

sam, jak w Kodeksie nakiczewaskim, a ogólna ilo artyku-

ów take bardzo zbhona. Zarówno ten wzgld, jako te po-

dobna tre przedmowy, skoniy Karsta do przypuszczenia,

e Kodeks astrachaski pokrywa si na ogó z Kodeksem na-

kiczewaskim 3. O ile sdzi mona z niedokadnych informa-

cyj, jakie posiadamy, przypuszczenie to zdaje si by zupenie

uzasadnione*. W tem owietleniu tómaczy si znowu, po-

1 Bi en er w Kritische Zeitschr. f. Rechtswiss. u. Gesetzgbg. d. Aus-

landes U. (1830).

2 Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. .-^63. 364 przyp. 37. "

» Ibid. XIX. 362.

* Niejasnetn jest tu tylko pytanie, skd si wziJa owa zgodno
midzy obu kodeksami, skoro Kodeks astrachaski zoony zosta ju
r. 1765, a nakiczewaski dopiero r. 1766, i to przez rzekomo samodzielne

zuytkowanie Justyniaskiego Corpus iuris. Zwracamy uwag, e Ormia-

nie astrachascy otrzymali prawo zoenia sobie kodeksu ju r. 1746

(por. str. 152), pracy tej dokonywuj jednak dopiero r. 1765, w tym sa-

mym roku, w którym take Xakiczewanowi prawo to zostao przyznane.

Widocznie dopiero to ostatnie zarzdzenie posuno naprzód spraw kody-

fikacyi take i u Ormian astrachaskich, jest tedy rzecz moliw, e
nad obu kodeksami pracowano wspólnie i za wzajemnem porozumieniem.
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dobnie jak co do Kodeksu nakiczewaskiego, e niezuytko-

wanie zwodów rodzimego prawa ormiaskiego (Data-

stanagirku) w Kodeksie astrachaskim nie moe by poczyty-

wane za dowód, jakoby zwody te w czasach da-

wniejszych nie obowizyway w gminie Ormian
astrach askich.

Z wywodów powyszych wypywa wniosek, nie tylko

prawdopodobny, ale czciowo przynajmiej (co do Nakicze-

wanu) prawie konieczny, e Ormianie, osiedleni w Tatarszczy-

nie. rzdzili si tu pod panowaniem tatarskiem wasnem
prawem narodowem, jak je by skodyfikowa Datasta-

stanagirk, nie móv/ic o innych przydatkowych zwodach pra-

wnych, z którymi zwykle tekst Datastanagirku czono w rko-

pisach, midzy nimi o Ksidze prawnej syryjsko-rzymskiej. Ta

cz Ormian, która z tych krajów w ostatnich kilku dzie-

sitkach lat XIII stulecia przesiedlia si do Lwowa, moga
tedy przynie tu ze sob oba te zwody; ich cza-

sowa osiado w Tatarszczy znie nie przerwaa cigoci
dawniejszej, armeskiej tradycyi prawnej. Ma-

cierz statutu, cho nie dostaa si do Lwowabez-
porednio z Armenii, moga tu zatem przedosta
si równie dobrze szlakiem na Tatarszczyzn, po

chwilowym tame postoju, nie utraciwszy istotnych cech pier-

wotnego rodzimego prawa armeskiego.

I to jest pierwszy szczegó, który si da ustali co do

najstarszych losów Macierzy lwowskiej, w zwizku z wyja-

nion powyej genez osadnictwa ormiaskiego we Lwowie

i kierunkiem jego pochodu z krajów wschodnich ku Zacho-

dowi. Drugi nawiza mona do ustalonej poprzednio daty

osiedlenia si Ormian w tem miejscu.

w jednej komisyi redakcyjnej, przyczem Kodeks astrachaski wyko-
czony zostaZ o rok wczeniej od nakiczewaskiego. Przypuszczenie o wspól-

nej komisyi redakcyjnej popiera wyranie ustp z przedmowy do Kodeksu

astrachaskiego, podany na str. 156. Tosamo materyi skodyfikowanej

w obu zwodach nie bdzie nas wobec tego dziwia.
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Jest rzecz niewtpliw, e kodeks macierzysty lwowski

zawiera musia conajmniej Datastanagirk we wszystkich trzech

jego czciach skadowych (introdukcya i ksiga I i II) tudzie

Ksig prawn syryjsko -rzymsk wersyi ormiaskiej; oba te

zwody bowiem, i to pierwszy w wyimkach ze wszystkich trzech

czci, zostay póniej zuytkowane w opartym na Macierzy

Statucie ormiaskim; mniejsza na razie o to, czy zwody te,

oraz ich czci skadowe, byy tu formalnie oddzielone od sie-

bie^. Susznie te przyjmuje Karst^, to prof. Kutrzeba^, e
statut opar si na kodeksie rkopimiennym zbiorowym, w któ-

rym mieciy si Dat. i SR. To poczenie obu tych zabytków

"we wspólnym rkopisie stao si powodem, e redaktor St. O.,

nie znajc genezy SR., uwaa j za pomnik narodowego prawa

ormiaskiego; to te przejmujc stamtd przepis w art. 61

St. O., uy wyraenia: ius nostrum non admittit i t. d. Móg
zreszt kodeks macierzysty zawiera prócz tego inne jeszcze

pomniki czy traktaty prawne, jakie nieraz w rkopisach do-
czane byy do tamtych dwu pierwszych ^; nie da si o tem

powiedzie nic pewnego, ile e nie posiadamy dowodów zuytko-

wania ich w St. 0.5 eby si ograniczy do Dat. i SR., zapy-

* Por. niej w tym rozdziale.

* Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 349.

* Kutrzeba, Datastanagirk 674.

4 Por. str. 154.

5 W rónych redakcyacb Eklogi, czonej czsto w rkopisach z po-

mnikami prawa ormiaskiego, znajduj si niektóre postanowienia, odpo-

wiadajce treci przepisom St. O. Tak Ecloga ad Prochiron mutata sta-

nowi, zgodnie z St. O. art. 34, e zodzieja nocnego wolno zabi bezkarnie,

Zachariae v. Lingenthal, Ius Graeco-Romanum IV. 105. 106. Podo-

bnie Ekloga (wJaciwa) zawiera przepis, odpowiadajcy St. 0-mu art. 61,

e nie wolno zbrodniarza zabija bez uprzedniego przekonania przed s-
dem, Montferrat, Ecloga 41. Ten ostatni przepis powtarza take Ecloga

priv. aucta i Ecloga ad Prochiron mutata, Zachariae v. Lingenthal,
Ius Gr.-Rom. IV. 41. 104. Nie ma jednak powodu przyjmowa tu jakich

bezporednich przejtków z Eklogi, te same bowiem (treciowo) przepisy

znajduj si take w gównych ródach St. O. (Dat. i SR.), skd oczy-

wicie zostay zaczerpnite.
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pyta jednak trzeba: jaki tekst tych pomników znaj-

dowa si w kodeksie macierzystym? Go do SR. py-

tanie to nie przedstawia wikszej doniosoci. Tekst tej ksigi

prawnej w wersyi armeskiej, jak go zawieraj róne rko-

pisy ormiaskiego pochodzenia, jest na ogó wszdzie zgodny;

zachodz midzy niemi tylko zv/yke podrzdne odmianki so-

wne lub stylistyczne. Jakikolwiek tedy z owych tekstów SR.

mieci si w kodeksie macierzystym, rzeczowa podstawa opar-

tego na niej St. O. pozostaa w zasadzie ta sama. Inaczej przed-

stawia si rzecz co do Datastanagirku. W licznych przekazach

rkopimiennych, w jakich ten pomnik przechowa si do na-

szych czasów, posiada on ksztat rónolity, zarówno co do sty-

listycznego sformuowania przepisów, jak co do ich ukadu,

jak wreszcie co do samej rzeczowej treci postanowie. Nie

chodzi tu ju o zwyke odmianki rkopimienne, ale nieraz

wprost o odmienne redakcye zwodu. Wobec tego jest

rzecz pierwszorzdnej wagi rozpatrzy, jak z tych rónych

redakcyj zawieraa Macierz lwowska, i czy w ogóle zawieraa

jakkolwiek z redakcyj dzi znanych, czy te moe jak inn,

odmienn, niezawart w adnym z istniejcych obecnie rko-

pisów. Ze moga zawiera redakcy pochodn, od pierwotnej

bardziej oddalon, wskazuje data przybycia Macierzy do Lwowa,

przypadajca na ostatnich kilka dziesitek lat wieku XIII, za-

tem po upywie caego stulecia od zoenia Dat. (ok. 1184 r.).

Zbadanie nasuwajcych si tu pyta rzuci moe jasny

promie wiata na charakter, ukad i technik redakcyjn

opartego na Macierzy St. O., owietli wane kwestye, zwizane

z genez tego ostatniego pomnika. Niestety, w dotychczasowej

nauce nad pytaniem tem przechodzono do porzdku dziennego;

czynili to wanie badacze nowsi, którzy przez stosowne ze-

stawienia mieh ju mono i rodki rozwiza je przynaj-

mniej czciowo. Karst poprzesta na zestawieniu porównaw-

czem St. O. ze zwodem pierwotnym Dat. ^, moe dla tego,

* Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 350 n.
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e mu chodzio przedewszystkiem o cile teoretyczny cel

porównawczy, o wywietlenie kwestyi, jak si przedstawia

stosunek St. O. do autentycznego ukadu Dat.; to te odli-

czywszy dwa, mimochodem rzucone, oba zreszt niefortunne

spostrzeenia jego o kilku artykuach »samoistnie« w statucie

dodanych i o »inspiracyi króla - sankcyonatora « ^ zreszt nie

porusza on nawet kwestyj, zwizanych z spraw genezy St. O.

Prof. Kutrzeba, zaznaczywszy przygodnie, e w St. O. zuyt-

kowane zostay art. 121—123 ks. I. Dat., których rzekomo nie

posiadaj zwody dawniejsze tego pomnika, stwierdza, e pod-

staw, z której statut czerpa, nie by tekst pierwotny Dat.,

lecz jaki tekst ju uzupeniony^; w czem. nawiasowo mówic,
popenia bd podwójny: wanie bowiem artykuy te znajduj

si z zwodach najstarszych 2; gdyby tedy opiera si na tym

jednym szczególe, naleaoby raczej wnioskowa, i St. O. opar
si na tekcie pierwotnym. eby jednak pozosta przy samej

konkluzyi prof. Kutrzeby, zaznaczam, e badacz ten poprzesta

na tem ogólnikowem spostrzeeniu, nie wysnuwajc ze dal-

szych konsekwencyj, nie próbujc dociec, z jakimi to mod-
szymi tekstami spokrewniony jest St. O., owszem, wbrew spo-

dziewaniu, za podstaw dalszych swych, daleko idcych domy-

sów o genezie statutu, obiera to samo co i Karst, porównanie

jego z teiistem pierwotnym Dat. Nie mona si dziwi, jeeU
skutkiem tego wynik dochodze okaza si mylnym.

Rozpatrzmy dokadniej nasuwajce si tu pytania.

Tekst Datastanagirku przechowa si w 22 znanych dzi

rkopisach, zachowanych w Bibl. metropolitalnej w Eczmiadzy-

nie (Eczm.), w Bibl. Mechitarysów w Wenecyi (Wen.) i Wie-

dniu (Wied.), w Bibl. narodowej w Paryu (Par.) i w Bibl.

instytutu azariewskiego w Moskwie (az.), Rkopisy te zawie-

raj na ogó sze mniej lub wicej rónicych si midzy

^ Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 349. 350. Por. str. 118 n. 128.

* Kutrzeba, Datastanagirk 667.

' Karst, Grundriss, Zeitschr. XiX. 371. 400.
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sob redakcyj czyli zwodów tego pomnika, które znowu

ze wzgldu na stosunek pokrewiestwa podzieli mona na

kilka odmiennych grup.

Grup I stanowi teksty, przedstawiajce najstarszy auten-

tyczny ukad zwodu, jaki wyszed z pod rki Gosza. Styliza-

cya przepisów jest tu stosunkowo najrozwlekej sza. W grupie

tej Dat., prócz introdukcyi, zawiera dwie zewntrznie od siebie

oddzielone czci (ksigi), z których pierwsza obejmuje prze-

wanie przepisy prawa kocielnego, druga przepisy prawa wiec-

kiego; artykuy kadej z tych ksig liczbowane s osobno.

W grupie tej mieszcz si te art. ks. I. 121—123. Karst, a za

nim prof. Kutrzeba, uwaaj je za póniejsze, nieautentyczne

dodatki, niepochoJzce od samego Gosza, a to ze wzgldu na

to, e nie zawieraj ich zwody modsze (D—F) ^; mniemanie

niedo przekonyw^ujce, gdy opuszczenie ich w zwodach pó-

niejszych, które pomijay take niektóre inne artykuy, nie-

wtpliwie autentyczne, nie moe tu suy za dowód ich nie-

istnienia w ukadzie pierwotnym; owszem, okoliczno, i po-

jawiaj si w tekstach najstarszych, przemawiaaby raczej za

przeciwiestwem. Artykuu I, 124 w tekstach tych nie ma. Do
grupy tej zaliczy naley dwa zwody, a mianowicie:

Zwód A, zawarty w rpisie Eczm. nr. 492, pochodzcym
z r. 1295, najstarszym, jaki w ogóle zachowa si ze wszyst-

kich przekazów Dat; póne odpisy tego tekstu przechowuj

si w rpisie Wied. nr. 205 i rpisie niegdy biskupa Sargisa,

obecnie w Bibl. Eczm. Niniejszy tekst obra Bastamianc za

podstaw swojego wydania Dat., co Karst uwaa za rzecz

usprawiedliwion, uznajc go (z wyjtkiem I. 121—123) za

waciwy, pierwotny zwód Gosza 2. Wspomniane co do-

piero trzy artykuy umieszczono tu przy kocu ksigi I;

ksiga I ma tu zatem 123 art., ksiga II za 130 art.

Zwód B zawiera si w rpisie Eczm. nr. 490. Tekst tego

» Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 371. 400.

2 Ibid. XIX. 373.

Stadya nad hist. prawa polskiego IV. 24c
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rpisu jest prawie identyczny z poprzednim, skutkiem czego

n. p. Karst uwaa je oba za przedstawicieli tego samego pier-

wotnego zwodu. Tosamo nie jest jednak bezwzgldna; gdzie-

niegdzie, lubo tylko wyjtkowo, wystpuj rónice w stylizacyi

artykuów, ponadto jest take zmiana w ukadzie: wspomniane

poprzednio trzy artykuy nie s tu podane przy kocu ksigi I,

jeno wcielone do ksigi II, tak e ksiga I liczy tu tylko 120

art., ksiga II za 133 art. Z tych powodów, jak niemniej

ze wzgldu na konieczno pewnych odrónie przy zestawie-

niach póniejszych, wyczylimy zwód niniejszy jako osobny.

Grup II, a zarazem nowy z kolei Zwód C przedstawia

rpis Eczm. nr. 749. Tekst w nim zawarty poredniczy midzy
obu zwodami grupy I, a zwodami grupy nastpnej (III). Pod

wzgldem ukadu zwód C odpowiada jeszcze zw^odom A i B,

t. j. przeprowadza podzia na dwie odrbne ksigi z osobno

liczbowanymi w obrbie kadej z nich artykuami; czy posiada

art. 1. 121—123, a jeli je posiada, gdzie one s umieszczone,

przy kocu I, czy w obrbie II ksigi, nie mogem doj z dat,

na podstawie których opiera si niniejsze zestawienie. Pod

wzgldem rzeczowym natomiast i co do stylizacyi, zwód ten

zblia si ju bardziej do tekstów grupy III. Waciwoci jego

jest take strona jzykowa: zredagowany jest w pospolitej

mowie ludowej.

Grup in stanowi trzy dalsze zwody. Wspóln ich wa-
ciwoci, przedewszystkiem co do ukadu, jest to, e nie prze-

prowadzaj rozdziau na dwie osobne ksigi; cay materya

prawny jest tu poczony w jednolit cao, liczbowanie arty-

kuów jest wspólne, od pocztku do koca. Brakuje tu pe-

wnych artykuów, które zawieraj zwody A i B, niestety nie-

wyliczonych dokadnie w opisie, na którym opieram niniejsze

informacye. Stwierdzono tam tylko z osobna brak art. I. 121

—

123, zawartych w A i B; brak niektórych innych jest nie-

wtphwy, o czem jeszcze niej i. Naodwrót posiada ta grupa

* Por. str. 192 n.



[351] Statut ormiaski. 163

artyku, oznaczony przez dzisiejszego wydawc jako I. 124,

o pijastwie, niezawarty w zwodach pierwotnych, przez Karsta,

tym razem zasadnie, uwaany za wstawk póniejsz, nie-

autentyczn. Ugrupowanie artykuów jest tu znacznie zmie-

nione w porównaniu z ugrupowaniem ich w zwodach A i B;

dokonao si ono najwidoczniej skutkiem dnoci do syste-

matycznego uporzdkowania materyau : std czste przestawki.

Pod wzgldem styhzacyi przeprowadzono tu wielokrotnie zna-

czniejsze skrócenia obszernych, rozwlekych postanowie zwodu

pierwotnego; take krótsze przepisy lub poszczególne ich ustpy

ujto nieraz w odmienny ksztat stylistyczny. Co do rónic

rzeczowych (w samej treci postanowie), s one mniej lub

wicej znaczne; uwzgldniajc je, odróni moemy w obrbie

tej grupy nastpujce osobne zwody:

Zwód D, zawarty w rpisie Wen. nr. 1237, róni si od A
i B gównie tylko co do ukadu jako te stylizacyi artykuów,

a i zmiany stylistyczne czy rzeczowe nie sigaj tak daleko,

jak w dwu zwodach nastpnych.

Zwód E, zawarty w rpisie Eczm. nr. 489, idzie pod tym

ostatnim wzgldem znacznie dalej. Skrótki w stylizacyi arty-

kuów s tu o wiele czstsze i gruntowniejsze, osnowa prze-

pisów doznaje znacznego uproszczenia; dnoci redaktora

tego zwodu byo usunicie niepotrzebnego balastu sownego

i cise przystosowanie caego zwodu do potrzeb wycznie
praktycznych. Z tego powodu take caa introdukcya Dat. zo-

staa tu opuszczona.

Zwód F zachowa si w rpisie Eczm. nr. 488, tudzie

w innym rpisie teje bibhoteki, znanym pod nazw » kodeksu

synodalnego* (Syn.); nadto w rpisie biskupa Karapeta z Achal-

zich (Kar.), obecnie take w Bibl. Eczm. Pomidzy Eczm. 488

z jednej, a Syn. i Kar. z drugiej strony, zachodzi gównie tylko

rónica jzykowa; dwa ostatnie teksty spisane zostay w po-

spolitym jzyku ludowym. Jakkolwiek poród wszystkich do-

chowanych przekazów Dat. rpis Eczm 488 jest co do czasu

spisania najbliszy zaraz po najstarszym, Eczm. 492 (A), to

24*
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jednak przedstawia on redakcy stosunkowo najbardziej od-

dalon i zmienion w porównaniu ze zwodem pierwotnym.

Prócz zmian w ukadzie i w stylizacyi artykuów, wspólnych

mu z obu poprzednimi zwodami (D, E), przeprowadza on po-

nadto wielk ilo zmian rzeczowych; nieraz tre przepisów jest

tu wprost przeciwna postanowieniom Dat. zwodu A. Redakto-

rowi tej przeróbki, dokonanej, jak si zdaje, w Cylicyi, cho-

dzio o usunicie elementu kanonicznego z Dat., a wyprowadze-

nie w jego miejsce zasad narodowego prawa armeskiego; to

te ukad ten podaje rodzime prawo armeskie w bardziej

oczyszczonym ksztacie, anieli zwód pierwotny.

Prócz wymienionych tu rkopisów mieci si tekst Dat.

nadto jeszcze w rpisach Wen. nr. 214, 368. 434, 451, 890,

993 i 1449, Par. nr. 55, 104, 111 i jednym bez sygn., daro-

wanym w w. XIX z Moskwy, tudzie az., jednym bez sygn.

Informacye, na których si opieram, nie okrelaj, jakie zwody

zawarte s w kadym z tych rkopisów, stwierdzaj tylko

ogólnie, e odpowiadaj temu lub owemu z opisanych powyej

tekstów, i e na ogó s kopiami przew^anie bardzo pónego po-

chodzenia; tak n. p. trzy rpisy Par. powstay dopiero w w. XIX \

Oprócz zachowanych po dzi dzie tekstów rkopimien-

nych Dat., przedstawiajcych sze wyej omówionych redak-

cyj, istnia, conaj mniej jeszcze w w. XVII, inny tekst tego po-

mnika, do dzi w oryginalnem brzmieniu niedochowany, o któ-

rym jednak moemy porednio wyrobi sobie pewne wyobraenie

z t. z. Kodeksu praw gruziskich Wachtanga. Ten

ostatni Kodeks zawdzicza powstanie zabiegom carewicza, pó-

niej cara gruziskiego Wachtanga, który r. 1676 podj prac

skodyfikowania prawa w swojem pastwie, a r. 1723, zasia-

dajc ju na tronie gruziskim, ogosi obszerny, z 1814 arty-

kuów zoony kodeks jako prawo obowizujce. Kodeks ten

* Wszystkie przytoczone poprzednio szczegóy, dotyczce opisu po-

szczególnych zwodów, na podstawie dat u Kar sta, Grundriss, Zeitschr.

XIX. 343—345. 368—874 i 400; klasyfikacya zwodów, z przyczyn w od-

powiednich miejscach wyjanionych, czciowo odmienna.
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skada si z rozmaitych, zewntrznie w jedne cao poczo-
nyci, pierwotnie odrbnych czci skadowych, jako to: pomni-

ków prawa grecko-bizantyskiego, armeskiego, miejscowego

prawa kanonicznego, dawniejszych ustaw carów gruziskich,

i wreszcie ustaw samego Wachtanga. Midzy innymi korzysta

on z rkopisu zbiorowego, nadesanego z Eczmiadzynu, w któ-

rym mieci si tekst Datastanagirku, oraz inne pomniki zwy-

kle z nim czone, jak Lex Mosaica, Ks. syryjsko-rzymska i t. p,

Datastanagirk zuytkowany zosta w art. 151—430 tego ko-

deksu. Uleg on tu pewnym przeróbkom ju w czasie pierwo-

tnej kodyfikacyi z r. 1723; póniej dokonano jeszcze innych

zmian przy ponownej redakcyi kodeksu za rzdów ostatniego

cara gruziskiego Jerzego XIII. R. 1813 i 1823 rzd rosyjski

ogosi przekad redakcyi póniejszej na jzyk rosyjski \ Dwu-

krotna przeróbka, której tekst Datastanagirku w obu redak-

cyach podlega, nie pozwala oczywicie odtworzy pierwotnego

brzmienia tego zabytku, jakie si miecio w rkopisie, zuytko-

wanym przez Wachtanga; przez stosowne zestawienia, jakie

przeprowadzimy poniej 2, dadz si jednak wydoby pewne

waciwoci tekstu rkopimiennego. Z zestawie tych okae

si, i tekst ów nie by w caoci zgodny z adnym z opisa-

nych powyej szeciu zwodów Dat. (A— F); wyrónimy go za-

tem od tamtych jako zwód G czyh wersy gruzisk.
Majc w^ ten sposób ustalone rónice midzy rozmaitemi

redakcyami Dat., wracamy do poruszonego na wstpie pytania:

jak z tych redakcyj zawieraa Macierz lwow-

ska, i czy w ogóle zawieraa którkolwiek z nich

» Dokadny opis obu redakcyj Kodeksu Wachtanga wraz z tablic

porównawcz konkordancyj jego z Dat, u Karsta, Grundriss XIX. 352

—

356 ; stamtd zaczerpnite podane w tekcie daty. Wyimki z tekstu rosyj-

skiego w przekadzie niemieckim poda Hasthausen, Transkaukasia II.

194-266. Nowe wydanie tekstu Wachtanga ogosi Frankel w Przegl-

dzie kaukaskim z r. 1886. Ta ostatnia publikacya nie bya mi niestety

dostpn.
2 Por. str. 177 n.
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w czystym ksztacie, czy te moe przedstawia
sama odmienn, od tamtych wszystkich rónic
si redakcy? Rozwizanie kwestyi tej przedstawia znaczne

trudnoci, i to z dwu powodów. Najpierw dla tego, e tekst

Macierzy nie dochowa si do naszych czasów, nie ma tedy

bezporedniej , waciwej podstawy do porówna z innymi

tekstami znanymi. Cokolwiek o nim da si powiedzie, to tylko

sposobem wniosków porednich, wysnutych z tekstu St. O.,

który znowu nie jest sam wiern reprodukcy Macierzy, jeno

przeróbk, znacznie od niej odbiegajc. Przy dochodzeniach

tych nie zawsze da si ustali, co do St. O. przeszo z Macie-

rzy, a co jest zmian czy dodatkiem redakcyi póniejszej.

Przy niejakiej ostronoci i zastosowaniu cisej metody po-

równawczej, dadz si przecie odtworzy niektóre waciwoci
Macierzy; zebrawszy je wszystkie razem, znajdziemy pewien,

lubo tylko urywkowy substrat do porównania z dochowanymi

zwodami Dat., a w lad za tern do czciowego owietlenia

wzajemnego stosunku, jaki miedzy Macierz, a tamtymi zwo-

dami zachodzi. Powtóre, o ile znowu chodzi o zwody dzisiaj

istniejce, raaterya porównawczy, na którym moglimy si

oprze, czerpiemy równie z drugiej rki, po czci tylko uryw-

kowo. Pomijajc zwód A, podany prawie w caoci u Karsta

(z wyjtkiem kilku artykuów, o ile chodzi o ks. II. Dat.),

opieramy si, co do odmian innych zwodów, tylko na tych

ustpach, które ogosi Karst w odpowiednich miejscach swej

ksigi \ przyczem nie umiemy powiedzie, czy ustpy ogoszone

wyczerpuj cay zasób odmian zwodów B—F wobec zwodu A;

doda trzeba jeszcze, e zarówno tekst A, jako te odmiany

tekstów B—F zuytkowujemy tylko w tómaczeniu niemieckiem

Karsta, nie mogc, dla nieznajomoci jzyka, sign do orygi-

nau armeskiego. I znowu co do zwodu G, mimo usilnych

stara, nie mielimy monoci pozna zupenego wydania kode-

ksu Wachtanga; musielimy poprzesta wycznie na zbadaniu

^ Karst, Rechtsbuch II. pass.
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wyimków, na szczcie do obfitych, jakie poda w niemieckim

przekadzie Haxthausen^ Zarówno podstawa, na której mo-

glimy si oprze, jako te i wyniki, które na niej zdoalimy
osnu, s tedy urywkowe, niewyczerpane; ostrzegamy o tem

z góry, wyraajc nadziej, e w przyszoci luki te bd mogy
by uzupenione przez baciaczów-armenistów, którzy zdoaj
zgromadzi peniejszy materya ródowy. Niemniej przeto nie

moglimy si usun od obowizku rozpatrzenia postawionej

kwestyi w granicach moliwoci powyej okrelonych; bo rzecz

ta jest zasadnicz w dochodzeniu genezy St. O., a ponadto wy-

niki, jakie nawet na podstawie urywkowego, dostpnego nam
materyau, uzyska si dadz, zdaj si wystarcza do okre-

lenia gównych rysów caego stosunku.

Porównywujc St. O. z dochowanymi po dzi dzie zwo-

dami Dat. (A—F), spotykamy najpierw grup takich artyku-

ów, które w samych zwodach s midzy sob zgo-

dne, i z którymi znowu zgodne s artykuy St. O.

Zgodno w obrbie zwodów A—F rozumiemy albo tak, e
nie tylko rzeczowa tre, ale i stylizacya jest wszdzie ta sama,

albo te tak, e zgodn jest tylko tre, cho stylizacya arty-

kuów moe ju wykazywa rónice midzy sob, przyczem

jednak nie ma podstawy do okrelenia, któr z tych stylizacyj

przej St. O. Zgodno za midzy St. O. a zwodami A—

F

rozumiemy zawsze tylko w znaczeniu rzeczowem, gdy statut

przejte z Dat. przepisy przerabia zawsze, w mniejszej lub

szerszej mierze, pod wzgldem stylistycznym. Otó, gdzie po-

midzy St. O. a zawartymi w A—F artykuami zachodzi zgo-

dno w okrelonem co dopiero znaczeniu, naley przyj, e
takie same przepisy znajdoway si take w Ma-
cierzy, czy to w tej samej stylizacyi, jak j podaj zgodnie

zwody A—F, czy przynajmniej w takiem samem ujciu kwe-

styi pod wzgldem rzeczowym, jeeli stylizacye A—F wyka-

zuj ju pewne rónice midzy sob. Przyjmujc stosunek od-

* Haxthausen, Transkaukasia II. 194—266, por. str. 165 przyp. 1.
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wrotny, t. j. i Macierz zawieraa tu inne (rzeczowo) postano-

wienia, anieli A—F, nie zdoJalibymy wytómaczy, bez ucie-

kania si do najnieprawdopodobniejszych kombinacyj, skd
w St. O., na Macierzy opartym, wzi si mogy przepisy iden-

tyczne z terai, jakie znajdujemy we wszystkich, istniejcych

dzi zwodach A—F. Do tej grupy artykuów zaliczymy tedy,

odpowiednio do poprzedniego zestawienia i, nastpujce art.

Sto.: IV, V, 2, 7, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 29, 38, 43,47, 53,

54, 55, 59, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 81, 86; art. 19,

26 i 28 wyczamy std na razie, z przyczyn, które póniej

wytómaczymy z osobna^. W kadym razie niniejsza grupa

artykuów nie daje jeszcze podstawy do wyjanienia kwestyi,

której ze znanych dzi redakcyj Dat. odpowiada tekst Macie-

rzy; chodzi tu bowiem o takie wanie przepisy, które we wszyst-

kich zwodach A—F s jednakowe, zatem któremukolwiek

z nich odpowiada mog.
Z pewnemi zastrzeeniami, o treci Macierzy wnioskowa

mona take i z takich artykuów St. O., które w porównaniu

z tekstem Dat. przedstawiaj si ju jako przeróbka rzeczowa,

dokonana pod wpywem pomników prawa zachodniego, nie-

mieckiego czy polskiego, lub te pod wpywem praktyki miej-

scowej lwowskiej. Po usuniciu tych naleciaoci obcych po-

zostanie w kadym odnonym artykule pewien czciowy prze-

jtek z samego Dat., z którym zgadza si bdzie jaka cz
odpowiedniego artykuu St. O. Jeeli znowu co do tej czci
midzy samymi zwodami A—F zachodzi zgodno w okrelo-

nem powyej znaczeniu (rzeczowa i stylistyczna, albo tylko

rzeczowa przy rónicach stylistycznych, niedajcych si jednak

w pewnej z odmian wprowadzi w zwizek z St. O.), naów-

czas, ze wzgldu na tosamo treci odpowiedniej czci St. O.,

przyj naley, i dany przepis, z takiem a nie innem rzeczo-

wem okreleniem kwestyi, mieci si w Macierzy, tak samo,

1 Por. str. 54.

» Por. str. 171. 172. 174
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jk si mieci we wszystkicii znanych dzi zwodach A— F.

Przypuszczenie odwrotne, e Macierz moga tu mie przepis

odmiennej treci, wymagaoby znowu kombinacyj nienatural-

nych, eby wytómaczy zgodno odpowiednich czci midzy
St. O. a A—F. Do tej grupy artykuów zaUczy mona wszyst-

kie, wyliczone w poprzedniem zestawieniu ^ jako takie, na któ-

rych przeksztacenie wpyny pomniki lub praktyka prawa za-

chodniego, o ile z przyczyn, które rozpatrzymy poniej, nie

naley tu co do niektórych uczyni wyjtku. Ale i ta grupa

nie doprowadzi nas jeszcze do wykrycia, na której ze znanych

dzi redakcyj opar si tekst Macierzy, albowiem i tutaj cho-

dzi o takie artykuy (ustpy artykuów), które we wszystkich

zwodach A—F s midzy sob zgodne, a przeto te z którego-

kolwiek z nich przedosta si mogy do Macierzy.

Inny dzia materyau, który tu rozpatrzy naley, stanowi

grupa artykuów Dat., co do których w dochowanych zwo-
dach A—F zachodzi niezgodno. Kombinacye tej nie-

zgodnoci mog by rozmaite: wic albo tak, e naprzeciw

tekstu jednego zwodu stoj teksty wszystkich innych zwodów,

midzy sob zgodne, albo, e jeden tekst mieci si w kilku

zwodach, a drugi, odmienny, znowu w kilku innych, albo

wreszcie i tak, e jest wicej ni dwa odmiennych od siebie

tekstów, rozdzielajcych si w jakimkolwiek stosunku liczbo-

wym na wszystkie zwody. Niezgodno rozumiemy tu w tem

znaczeniu, e midzy owymi odmiennymi tekstami zachodz

albo równoczenie rónice rzeczowe i stylistyczne, albo jest

wprawdzie zgodno co do treci, a rónica tylko w stylizacyi,

jednake tego rodzaju, e przez porównanie z St. O. da si

wykaza, na którym z kilku odmiennie stylizowanych tekstów

opar si ten zabytek. Do wszystkich, grup niniejsz objtych

artykuów, stosunek St. O. przedstawia si niejednokrotnie w ten

sposób, i odpowiada on tekstowi, zawartemu w pe-

wnym zwodzie (pewnych zwodach), a natomiast

^ Por. str. 51 n.
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odbiega od tekstu, zawartego w innych zwodach.
I dopiero porównania co do tej grupy artykuów owietli

mog pytanie, jakiej redakcyi (jakim redakcyom) dochowa-

nych po dzi dzie zwodów odpowiadaa redakcya Macierzy

lwowskiej.

Rozpatrzmy przedewszystkiem stosunek St. O. do zwo-

dów A i B, przedstawiajcych nastarszy ukad Dat. Pierwsz

wskazówk, i Macierz musiaa posiada pewne waciwoci
tych zwodów (lub przynajmniej jednego z nich), jest okoli-

czno, e w St. O. zuytkowane s art. Dat. I. 121— 123, które

mieszcz si tylko w tych zwodach. Do tego samego wyniku

doprowadzi te porównanie treci niektórych, odpowiadaj-

cych sobie artykuów, jakie si w zabytkach tych obustronnie

mieszcz.

Art. 8 St. O. o odpowiedzialnoci za zranienie lub zabój-

stwo dokonane w pijastwie, orzeka midzy innemi, e w razie

zabójstwa per iudicium occasio talis occisionis dihgenter est

scrutanda et rescienda, a mianowicie czy zabójstwo nastpio

z zamiaru z góry powzitego, czy z innej przyczyny, z czyjego

pocztku wszcza si walka i t. p. W odpowiednim art. Dat.

II. 9 w zwodach A i B znajduje si taki sam ustp, przyka-

zujcy zbada okolicznoci, wród których nastpio zabój-

stwo, i wyliczajcy te same przykady, co i St. O. Nie mona
tedy wtpi, e Macierz musiaa tu zawiera tekst, odpowia-

dajcy zwodom A i B, nie za zwodom C i F, które w miej-

scu tem zgoa nie mówi o badaniach tego rodzaju, ani te

nie rozróniaj wypadków powyej wymienionych, jeno po-

przestaj na krótkiem postanowieniu, e za zabójstwo umylne

naley si pena gowszczyzna^

Art. 12 St. 0. stanowi midzy innemi, e pan, który kmie-

cia swego obciy nadmiern prac, i przez to spowodowa

albo jego zranienie, albo mier (aut 1 a e s u s fuerit, aut etiam

m o r e r e t u r), peccavit superiori Domino scilicet Dec. Jeli

* Por. o tym art. wyej str. 65.
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zraniony kmie wyzdrowieje, ma prawo da od pana zwrotu

szkody i kosztów leczenia; gdyby za owo zranienie wywoao
wieczyst niemoc (perpetuam imbecillitate m), sd roz-

strzygnie rzecz wedug sprawiedliwoci. Odpowiadajcy mu
Dat. II. 14 orzeka wedug zw. A i B, e w wypadkach takich

pan za miertelne uszkodzenie winien zapaci gow-

szczyzn i odby pokut, a odpowiada w tym wypadku przed

sdem wyszych od siebie panów (dem Gerichte der ihm

tibergeordneten Herren); za inne wypadki uszkodze-
nia (zranienia) wraca szkod i koszta leczenia, za nieule-

czalne uszkodzenie paci gowszczyzn. Te same trzy

wypadki uszkodzenia (mier, rany i uszkodzenie nieuleczalne)

rozrónione s w obu tekstach; bardzo znamienn jest te

zgodno ustpu St. O. o grzechu wobec wyszego Pana (Boga)

z ustpem w A i B o odpowiedzialnoci przed sdem wy-
szych panów; tekst pierwszy opiera si niewtpliwie na dru-

gim, tylko przez nieporozumienie nabra innej treci. Tene
sam art. Dat. w zwodach C i F mówi o naduyciu pracy

paroików przez ksit, i rozrónia co do skutków trzy wy-

padki: mier, za któr naley paci gowszczyzn, pewne

rodzaje uszkodze, jak zamanie rki lub nogi, albo wybicie

zba lub oka, za które paci naley odpowiednie nawizki,

wreszcie osobno uszkodzenia, wymagajce leczenia, za które

winny paci koszta lekarskie i odszkodowanie. Kategoryzacya

wypadków jest tu zgoa inna ni w A, B i St. O.; nie ma

mowy o uszkodzeniu nieuleczlnem, nie ma te charaktery-

stycznego zwrotu o odpowiedzialnoci przed sdem wyszych

panów, który zuytkowony zosta w St. O. Statut jest tu za-

tem bliszy zwodów A i B, anieli C i F, i nie mona wtpi,

i w samej Macierzy znajdowa si ustp, odpowiadajcy

tekstowi A i B. 1

W art. 19 orzeka St. O., e syn, któryby swoich rodziców

bi, wedug starego (mojeszowego) prawa jest miertelny, we-

1 Por. o tym art. wyej str. 67.
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dug nowego prawa pokutowa winien do mierci. O ile czyn

ten zostaby popeniony z dziecistwa, winni to rodzice »ogar-

nc; gdyby jednak by wypywem zego serca i z góry po-

wzitego zamiaru, maj rodzice stara si o jego popraw

przed duchownymi i starszymi. Gdyby mimo to nie zmieni

postpowania, mog go odtrci i wydziedziczy; wszelako

gdyby si potem poprawi i upokorzy, winni go przywróci

do ask rodzicielskich. W formie stylistycznie odmiennej odpo-

wiedni art. Dat. II. 23 w zwodach A i B orzeka to samo,

okrelajc dokadniej tylko ten szczegó, e nie upomnienie,

ale wydziedziczenie ma si odby przed duchownymi i star-

szymi. Natomiast w zwodach C i F rzecz przedstawiona jest

cakiem odmiennie. Rozpatruje si tu dwa pytania: zniewae-

nie rodziców przez syna i wystpne czyny dzieci przeciw oso-

bom trzecim; ostatnia kwestya w zwodach A i B tudzie

w St. O. wcale nieporuszona, Co do wypadku pierwszego orze-

czono tylko (C i F), e wystpny syn ma by stawiony przed

sdziami: jeeh si przyzna, ulega jedynie chocie i ma by
potem uwolniony; jeli zaprzeczy, albo gdyby nastpi nawrót,

ma by ukarany wedug prawa, które wedug zasad dawniej-

szych nakadao tu kar szubienicy. Co do wystpków dzieci

przeciw osobom trzecim, zastrzeono, e ojciec nie moe o nie

skary przed sdem. Caa specyalizacya sprawy jest tu za-

tem inna, anieli w A, B i St. 0. Podobnie róni si od nich

odpowiedni ustp zwodu G, jak go przynajmniej podaje Kod.

Wacht, w art. 262: krnbrny i nieposuszny syn ma by przy-

wiedziony przed sdziów, a nastpnie przez wspómieszkaców

miasta ukamienowany ^. Ze Macierz musiaa tu zawiera prze-

pis, odpowiadajcy zwodom A i B, wypywa z tych zestawie

jako rzecz niewtpliwa.

Pomidzy art. 28 St. O. o odszkodowaniu z powodu zabi-

bia wou przez woa innego pana, a art. Dat. II. 32 zarówno

w zwodach A, B, jako te i C, F, zachodzi w przewanej

* Haxthausen, Transkaukasia II. 257.
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czci zgodno. Na uwag zasuguje ustp kocowy St. O.

o zabiciu przez woa narowistego: tunc pro illo occiso bove

vivum bovem dabit illi, cui occisus est bos, et sibi illum occi-

sum bovem recipiet. Dosownie prawie tak samo okrelona ta

rzecz w zwodach A i B: » winien da woa za woa, a zabity

wó dostanie si jemu«. W zwodach C i F ten sam ustp

brzmi: » Winien da woa za woa; to danie oznacza, e jako

odszkodowanie za woa winien by dany wó ywy, natomiast

zabity wó dosta si ma wacicielowi zabójcy (t. j. wou,

który zabi)<. Rzeczowo oba postanowienia s te same; ale

styhstycznie tekst St. O. odbiega tu znacznie od C i F, a po-

krywa si w zupenoci z A i B: w czem dowód, e ten osta-

tni tekst znajdowa si take w Macierzy, z której czerpa

statut.

Art. 93 St. O. jest w stosunku do podstawowego art. Dat.

II. 112 znacznie zmieniony; przecie jednak jest lad, e w Ma-

cierzy musia si znajdowa tekst bliszy zwodom A i B, ani-

eli zwodowi E. W St. O. znajdujemy tu mianowicie ustp:

Si aliuis servum alienum miserit in necessitate sua pri-

vata, w zwodach A i B: » Jeli kto czowieka, który do

niego nie naley (der nicht ihm gehorig ist)... poszle*;

natomiast w zwodzie E krótko: »Jeh kto czowieka...
poszle* 1.

Art. 100 St. O. o odpowiedzialnoci pana z powodu mierci

swoich ludzi, których przynagli do wykonania pewnych nie-

bezpiecznych robót, jakkolwiek jest ju przeróbk odpowie-

dniego art. Dat. II. 120, wykazuje przecie, co do czci wspól-

nej, wiksze podobiestwo z tekstem A (czy take i B, nie

wyjania Karst), anieli z tekstem F. W St. O. podano miano-

wicie przykadowo wyliczenie owych prac niebezpiecznych, do

których pan przynagli swoich ludzi: nakaz wspicia si na

drzewo, przejcia rzeki, albo dosicia narowistego konia. Te

same trzy przykady zawiera te zwód A. Natomiast w zwo-

" Por. o tym art. wyej str. 94.
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dzie F, prócz tych trzech, dodany jeszcze wypadek czwarty:

gdyby pan najemnika posJa »z koniecznoci* do roboty. Istnieje

zatem cilejsze pokrewiestwo St. U. z tekstem A, skd wnio-

sek, e i Macierz zawiera musiaa tekst zbUony bardziej do

A, anieh do F^.

Pytanie, który z dwu rozpatrywanych dotd, prawie bez

wyjtku zgodnych midzy sob zwodów A i B, uzna naley

za podstaw Macierzy, rozwizuje moe ju omówiony co do-

piero art. 100 St. O., zgodny, wedug oznaczenia Karsta, tylko

z tekstem A. Ponad wszelk wtpliwo rozstrzyga t rzecz

rozpatrzenie art. 26 St. O. o odpowiedzialnoci pana za zabi-

cie lub zranienie przez woa. Na ogó St. O. zgadza si tu

z odpowiednim art. Dat. II. 31 w obu zwodach A i B. W ust-

pie o odpowiedzialnoci za rany s przecie pewne rónice.

Wedug St. 0. hospes (panj tenebitur illi laeso ad solutionem

damni et medicinarum. Wedug A zapaci ma pan ko-

szta leczenia i odszkodowanie (fiir Heilung und fiir

Hemraniss Ersatz zu leisten), zatem to samo. Natomiast we-

dug zwodu B zapaci naley nawizk, koszta lecze-

nia i odszkodowanie (so hat er Busse zu entrichtem und

fiir Heilung und Hemmniss Erzatz zu leisten). Odpowiedzialno

w B jest zatem rozszerzona; naley przyj, e rozszerzenia

takiego nie zawieraa Macierz, skoro go nie ma w St. O.;

w takim za razie tekst Macierzy musia to odpowiada teks-

towi A, nie B. I dla tego inne zestawione poprzednio wypadki,

w których daa si stwierdzi zgodno Macierzy z pokrywa-

jcymi si zreszt tekstami A i B, odniesiemy do oddziaywa-

nia tekstu A, nie za B, tern bardziej, e nie ma adnego wy-

padku, w którym na odwrót daoby si wykaza blisze po-

krewiestwo St. O. (zatem porednio jego Macierzy) z tekstem

B, anieli A.

Tak wic zwód A zaliczy naley niewtpliwie
do podstaw Macierzy lwowskiej. Ale mylnym byby

* Por. o tym art. wyej str. 98.
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wniosek, jakoby tekst ten zosta w niej zuytkowany wy-
cznie. Jest cay szereg wypadków, w których Macierz odpo-

wiada znowu innym, pochodnym zwodom, odbiegajc od

tekstu A.

W jednym wypadku da si to przedewszystkiem wykaza
co do zwodu D. W" art. VII St. O., zawierajcym przepisy

o sporzdzaniu testamentów, zarzdzono, e testator winien

przyzwa do tego aktu kapanów, jako te dwu albo trzech

starszych jako wiadków testamentowych, a ponadto take

swoich krewnych-dziedziców. W odpowiednim art. Dat. II.

99 w zwodach A—C tudzie E. F, jest mowa jedynie o przy-

woaniu kapanów i kleryków kocielnych tudzie trzech wiad-

ków. Tylko w zwodzie D, zgodnie z póniejszym rozwojem

prawa armeskiego, któremu da wyraz take Kodeks Sempada,

dodano jeszcze take wymóg obecnoci krewnych^. Ten

przepis musia tedy istnie w Macierzy, skoro go posiada St. O.,

std za nasuwa si wniosek, e Macierz przedstawia
take pewne w^aciwoci zwodu D.

Kiedyindziej da si znowu stwierdzi blisze pokrewie-

stwo midzy St. O., zatem porednio jego Macierz, a z w o-

dami C i F, anieh ze zwodem A lub B. Ju w art. III St. O.

znajdujemy dowód na to w samej stylizacyi pewnego ustpu,

który artyku ten (zreszt przerobiony) ma tu wspólny z Dat.

intr. 6. Stanowi mianowicie St. O., ut (iudices) faciant iusti-

tiam iudiciumue iustum unicuiue, diviti et pauperi, vi-

duis et orphanis i t. d. Odpowiedni ustp w zwodach A
i C wspomina jedynie o sprawiedhwym wymiarze prawa dla

bogatych i ubogich; natomiast tene sam ustp w zwo-

dach C i F (nadto take w D), prócz ubogich wymienia take
wdowy i sieroty 2. Wniosek std, e Macierz zawieraa tu

tekst, zbUony bardziej do tych ostatnich zwodów, anieh do

A i B.

* Por. o tern Karst, Rechtsbuch U. 189, Kohler, AItsyr. u. armen.

Recht, Zeitschr. XIX. 119. O art. tym por. wyej str. 57.

* Por. o tym art. wyej str 56.
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Art. 4 St. O., okrelajc odpowiedzialno chopca, który

zrani} towarzysza zabawy, czy z tern jednakowe skutki pra-

wne, niezalenie od tego, czy zranienie nastpio z przypadku

czy z zemsty (nolenter sive ex ira). W" odpowiednim art. Dat.

II. 5 zwód A przykazuje wanie odróni, czy zachodzi tu

przypadek, czy zemsta, i stosownie do tego spraw w obu ra-

zach odmiennie rozstrzyga. W zwodach C i F natomiast oba

wypadki s znowu, jak w St. O., zestawione ze sob na ró-

wni (»czy to z przypadku, czy z zemsty*), w czem dowód,

e Macierz zawieraa w tern miejscu tekst, odpowiadajcy obu

tym ostatnim redakcyom^.

Art. 5 St. O., o utoniciu chopca w kpieli, kae bada,

czy przyczyn mierci mona przypisa winie lub zaniedbaniu

innych wspókpicych si, czy te nie; w pierwszym wypadku

naley zapaci gowszczyzn, w drugim towarzysze s bez-

winni. W odpowiednim ustpie Dat. II. 6 stanowi zwody C
i F, e w wypadku pierwszym naley si caa. w wypadku

drugim poowa gowszczyzny. Rzeczowo tekst ten odbiega tedy

od St. O., ale zblia si do przynajmniej co do formalnego

ujcia kwestyi, przez to, i z osobna mówi o skutkach pra-

wnych kadego z dwu tych wyosobnionych wypadków. Dla

tego trzeba przyj, e tekst Macierzy zblia si tu raczej do

owych zwodów, anieli do zwodu A, który rozróniwszy oba

te wypadki, nie zajmuje si ju potem z osobna okreleniem

skutków kadego z nich, jeno poprzestaje na ogólnikowem

odesaniu do przepisu poprzedniego w art. Dat. II. 4 2.

Pytanie, który z tych dwu zwodów (C i F) jest waciw
podstaw Macierzy, rozstrzyga szczegó, który poniej omó-

wimy dokadniej z innego jeszcze punktu widzenia S; e w St. O.

opuszczony jest (midzy innymi) art. Dat. II. 77, i e tego

samego artykuu nie posiada take zwód F, podczas gdy wszyst-

^ Por. o tym art. wyej sir. 64.

- Por. o tym art. wyej str. 64.

» Por. str. 193.
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kie inne zwody, midzy nimi take C, przepis ten objJyi.

Suszna przyj, e luka, istniejca w F, bya take luk Ma-

cierzy, i e wanie dla tego wspomniany artyku nie prze-

szed do St. O. Skd wniosek, e z dwu rozpatrywanych tu

zwodów Macierz jest genetycznie spokrewniona nie ze zwo-

dem C, jeno ze zwodem F.

Bliszych ladów pokrewiestwa St. O. (porednio Macierzy)

ze zwodem E nie znalelimy adnych. O ile da si tu stwier-

dzi wzajemna zgodno rzeczowa czy styUstyczna, spotykamy

j w kadym wypadku równolegle take w innych omówio-

nych poprzednio zwodach (jednym lub kilku); nie ma nato-

miast adnego artykuu w St. O., któryby mona oprze
wycznie na odpowiednim ustpie zwodu E.

Rozpatrzmy jeszcze stosunek naszego zabytku do zwodu G.

Trudno rozwizania kwestyi potguje si tu z tego wzgldu,

e, jak nie znamy tekstu Macierzy lwowskiej, tak te nieznan

nam jest Macierz gruziska, t. j. ów tekst Dat., na którym

opar si Kodeks Wachtanga. O wzajemnym stosunku obu

tych Macierzy musimy tedy wnioskowa z przeróbek póniej-

szych, jakim kada z nich ulega bd to w St. O., bd
w Kod. Wacht. Przecie jednak i t drog dadz si osign
pewne wyniki, rzucajce podane wiato na spraw niniejsz.

Art. 42 St. O. orzeka, e pooca, schwytany na gorcym
uczynku, ma by ogniem spalony; gdyby go za dopiero pó-

niej przychwycono, podlega karze wizienia i grzywnie pie-

ninej, nadto zwróci ma szkod ogniem wyrzdzon. Zgoa
odmiennie rozstrzyga t rzecz Dat. II. 48 we wszystkich do-

chowanych zwodach A—F. Nie rozrónia on wypadku przy-

chwycenia i nieprzychwycenia sprawcy, jeno rozmaito szkód,

jakie z podpalenia wyniky: jeli przy poarze zgin czowiek,

naley sprawcy uci rk, jeli zgino zwierz, naley si

zwrot wartoci jego w czwórnasób, jeli spony stogi siana,

sterty zboa i t. p., naley warto ich zwróci podwójnie.

» Karst, Rechtsbuch U. 247.

Stadya nad hist. prawa polskiego IV. 25
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Inaczej znowu stanowi tu Kod. Wacht. art. 234: pooca,
schwytany na gorcym uczynku, ma by spalony ogniem, któr

to kar mona mu jednak zamieni na ucicie rki i obowi-

zek zwrotu poowy szkody, albo te darowa take kar uci-

cia rki za zupenem odszkodowaniem. Z osobna dodano jeszcze

postanowienie, e za spalone bydo naley zwróci warto
poczwórn, za spalone siano, zboe i t. p. podwójn. Przepisy

Kod. Wacht, zajmuj tu zatem porednie stanowisko midzy
normami St. O. z jednej, a Dat. A—F z drugiej strony. Znaj,

jak Dat., w przeciwiestwie do St. O., pewne taksy wynagro-

dzenia w miar tego. jaki przedmiot uleg zniszczeniu, i to

takie same, jak je okrelono w Dat., ale na odwrót, zgodnie

z St. O., a wbrew Dat. A— F; kad nacisk na fakt przychwy-

cenia sprawcy na gorcym uczynku, i cz z tym wypadkiem

kar spalenia, cho, wracajc tu znowu czciowo na stano-

wisko Dat. A— F, dopuszczaj zamiany tej kary na ucicie

rki. Nie mona przypuci, eby w tem, co St. O. ma wspól-

nego z Kod. Wacht., powstaa zgodno tylko przypadkowo,

skutkiem jednakowych samorodnych pomysów obu redakto-

rów, zwaszcza e oba wprowadzone tu nowe szczegóy (schwy-

tanie i kara spalenia) poczone s w taki sam zwizek przy-

czynowy; nasuwa si tedy myl. e odnony ustp artykuu

musia by wspólny obu Macierzom, gruziskiej i lwowskiej,

i e wanie stamtd przeszed do opartych na nich prze-

róbek ^.

Art. 70 St. O. wzbrania zastawiania myna rcznego (arn),

jako przedmiotu potrzebnego w gospodarstwie domowem, nie

rozcigajc tego zakazu na inne przedmioty podobne (potrze-

bne do ycia). Na tem samem stanowisku stoi take Kod.

Wacht. art. 274; tylko uzasadnienie zakazu jest tu odmienne,

raczej symboliczne: zastaw kamienia myskiego okrelony tu

jakoby zastaw duszy, oraz powoana zasada, e duszy od ciaa

odcza nie naley. Obie przeróbki (St. O. i Kod. Wacht.) po-

* Por. o tym art. wyej str. 75.



[367] Statut ormiaski. 179

legay tedy widocznie na jakim poicrewnym tekcie, zawar-

tym w odnonych Macierzach, w przeciwstawieniu do tekstu,

jaki podaje Dat. II. 81 we wszystkich dochowanych zwodach

A—F, gdzie zakaz zastawu, pojty zreszt nie tyle jako prze-

pis prawny, ile raczej jako wskazówka etyczna, rozcignito

zarówno na kamienie myskie, jak i na wszystkie w ogóle

przedmioty do ycia potrzebne ^

Art. 92 St. O. o odpowiedzialnoci pana za przygod, jaka

si zdarzya wysanemu przeze w drog niewolnikowi (sue-

bnikowi), rozrónia tylko, czy pan wbrew przedstawieniom

niewolnika zmusi go do podjcia drogi, czy te wyruszy on

w podró wasnowolnie; w pierwszym wypadku pan odpo-

wiada, w drugim jest bezwinny. Podobne rozrónienie prze-

prowadza take Kod. Wacht, w art. 370, oczywicie znowu
dla tego, e w Macierzach obu tych przeróbek znajdoway si

takie same przepisy. Znaczne zmiany w porównaniu z temi

postanowieniami zawieraj wszystkie dochowane zwody (A—F)

Dat. II. 111. Rozrónienia s tu odmienne, a mianowicie, czy

pan uy niewolnika do zwykych robót, czy do wykonania

niedozwolonych czynnoci, czy wreszcie niewolnik zwraca panu

uwag na poczone z wykonaniem zlecenia niebezpieczestwo;

w pierwszym wypadku pan bezwinny, w obu ostatnich odpo-

wiada za przygod. Tak sformuowane postanowienie nie znaj-

dowao si widocznie w Macierzy lwowskiej ^.

Art. 97 St. O., podajcy kategoryzacy rozmaitych rodza-

jów mobójstwa, wyrónia si wybitnie od zasadniczego uj-

cia tej samej kwestyi w odpowiednim ustpie Dat. II. 117

we wszystkich dochowanych zwodach A—F. Dat. rozrónia

trzy rodzaje mobójstwa: przypadkowe, umylne, a porodku

midzy niemi t. z. mieszane czyli na pó przypadkowe, na pó
umylne. St. O. zna tylko dwa rodzaje mobójstw: przypad-

kowe i umylne; wypadki mobójstwa mieszanego zalicza do

* Por. o tym art. wyej str. 85.

- Por. o tym art. wyej str. 93.

25*
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umylnych. Taka sama kategoryzacya na dwa tylko rodzaje

zdaje si by przeprowadzona równie w Kod. Wacht. art. 381 ^.

Jeli ten szczegó trafny, suszna przyj, e ta, obu przerób-

kom (St. O. i Kod. Wacht.) wspólna zasada, zaczerpnita zostaa

z odnonych Macierzy, e wic i w tym wypadku Macierz

lwowska odpowiada treci odnonego art. w zwodzie G^.

Zdarzaj si wyjtkowo take takie wypadki, gdzie St. O.,

porównany z dochowanymi zwodami Dat. A—F z jednej, a Kod.

Wacht, z drugiej strony, wykazuje co do pewnych szczegóów

wiksze podobiestwo z A—F. co do innych za zblia si

znowu bardziej do Kod. Wacht. Dotyczy to mianowicie art. 41

St. O. o zastawie rzeczy nieruchomych i ruchomych. Porówny-

wujc obszerny ten artyku z odpowiadajcym mu art. Dat. II.

47 w zwodach A—F, widzimy, e mimo pewne, zreszt nie-

liczne i nieznaczne rónice wzajemne 2, St. O. trzyma si tu

bardzo wiernie tekstu tych zwodów; gdzieniegdzie jest on ja-

koby dosownem jego tómaczeniem. O wiele bardziej odbiega

od obu tych tekstów, znacznie krótsza, przewanie odmienna

stylizacya odpowiedniego art. 233 Kod. Wacht; nie ma ona

niektórych ustpów, jakie s wspólne tamtym, n. p. o zni-

szczeniu drzew 1 potów w dobrach zastawionych, posiada nie-

które inne, których w tamtych nie znajdujemy, n. p. o str-

ceniu z kapitau zastawnego wartoci, jak zastawnik uzyska

ze sprzeday czci zastawu. A jednak w innych szczegóach

Kod. Wacht, zblia si tu znowu bardziej do St. O., anieli

dochowane zwody Dat., i to w tym sposobie, e trudno przy-

j jakie niezalene od siebie zmiany redakcyjne obu przeró-

bek z osobna, owszem odnie je raczej naley do wspólnej

podstawy w Macierzach. Najpierw w pewnych zwrotach styli-

stycznych. Jeden z ustpów Dat. A—F mówi o zastawie sa-

mego tylko zota (Giildenes), odpowiedni ustp St. O.: si vero

* O ile o lem sdzi mona z niedokadnej wzmianki u Kar sta,

Rechtsbuch U. 302 przyp.

* Por. o tym art. wyej str. 96.

' Por. wyej str. 75.
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fuerit in obligatione aurum, argentum i t. d., tak samo

Kod. Wacht: o zastawie zota lub srebra. Dat. A—F roz-

waa z osobna kwesty gwatownego zabrania rzeczy zasta-

wionej, i uywa tu pokrótce zwrotu zdobycz (betreffend die

Erbeutung des Objects); St. O. mówi: si ei potens manus
istud receperit; podobnie Kod. Wacht.: jeeli zastaw zostanie

zabrany przez nieprzyjaciela (wird das Pfand vom Feinde

geraubt). Najwaniejsz jest tu jeszcze jedna rónica rzeczowa.

Dat. A—F orzeka, e zastawnik za strat zastawu przez wa-
sne sprzeniewierzenie odpowiada zwrotem poczwórnej warto-

ci, w razie za, gdyby go nie straci, ale zatai, zwróci ma
warto w dwójnasób. St. O. rozrónie tych nie przeprowa-

dza, i w obu wypadkach przykazuje zwróci warto tylko

w dwójnasób. Równie i Kod. Wacht, nie wspomina o zwro-

cie poczwórnej, jeno podwójnej wartoci. I co do tego szcze-

góu oba kodeksy musiay si oprze na podobnie sformuo-

wanym przepisie podstawowym w Macierzach. Na ogó wic
powiedzie mona, e artyku niniejszy w Macierzy lwowskiej

musia co do stylizacyi i co do treci czy w sobie czciowo
waciwoci tekstów A—F (jednego z nich), a czciowo wa-
ciwoci zwodu G. ^

Dodajemy jeszcze, e w innych wypadkach stosunek mi-
dzy St. O., zwodami A—F i zwodem G jest wprost odwrotny,

t. j. taki, i St. O. spokrewniony jest bardziej z wszystkimi

lub niektórymi tekstami z grupy A—F, podczas gdy zwód G
wykazuje mniejsze lub wiksze odchylenia wobec St. O. i A— F.

Z ustpów Kodeksu Wachtanga, które miaem mono rozpa-

trzy, taka rozbieno zachodzi midzy St. O. art. 2, 10, 59,

65, 66, 67 i 71 i odpowiadajcymi im art. Dat. II. 3, 12, 70,

74, 76, 78 i 82 z jednej, a Kod. Wacht. art. 171, 183, 262,

266, 268, 270, 275 ^ z drugiej strony. Kiedyindziej stosunek

jest znowu taki, e zwody A—F s zgodne z odpowiednimi

1 Por. o tym art. wyej str. 75,

2 Haxthausen, Transkaukasia II. 254 255. 257, 258.
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ustpami Kod. Wacht., obie za te wersye róni si od po-

stanowie St. O.; por. St. O. art. 9, 60, 98 z jednej, a Dat. II.

11, 71, 118 i Kod. Wacht. art. 182, 263, 384 ^ z drugiej strony.

Wobec tego nie mona oczywicie twierdzi, eby tekst Macie-

rzy lwowskiej pokrywa si w caoci ze zwodem G; zesta-

wione jednak poprzednio niektóre zgodnoci, w przeciwiestwie

do wszystkich znanych dzi tekstów A—F, uzasadniaj wnio-

sek, e Macierz lwow*ska odpowiada czciowo
take zwodowi G.

Zbierajc wszystkie te wywody w jedne cao, docho-

dzimy do wyniku, e Macierz nie bya wiern, pen
reprodukcy któregokolwiek ze zwodów Dat..

które znamy dzisiaj, czy to w przechowanych (A—F), czy

te porednio odtworzy si dajcych (G) tekstach; e miano-

wicie take nie bya reprodukcy tekstu pierwo-

tnego Dat. (A), który Karst, a za nim prof. Kutrzeba, obrah

za wyczn podstaw porówna ze St. O., wysnuwajc std

(prof. Kutrzeba) najdalej idce wnioski o genezie samego za-

bytku. czya w sobie Macierz czy to w kolei po-

szczególnych artykuów, czy nawet w obrbie tych samych

artykuów, waciwoci kilku osobnych dzi teks-

tów Dat., a mianowicie zwodów A, D, F i G, zespolone

ze sob w stosownem poczeniu. Oczywicie nie wypywa
std, jakoby Macierz powstaa jako kompilacya wszystkich tych

czterech wyodrbnionych i osobno ju istniejcych zwodów;

taka metoda kompilowania nie daaby si przyj jak rozu-

mnie zasadna. Bardziej naturalnem bdzie przypuszczenie, e
zoono j w czasie, kiedy póniejsze zwody nie byy jeszcze

wyosobnione, i to tak, e z zwodu najstarszego (zwodów star-

szych) zachowaa ona pewne waciwoci, ale równoczenie

przeprowadzia ju pewne zmiany, waciwe zwodom póniej-

szym, z biegiem czasu dopiero jako samoistne wyodrbnionym.

Jednem sowem, tekst Macierzy zajmuje miejsce po-

* Haxthausen, Transkaukasia II. 255. 257. 262.
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rednie midzy grup tekstów starszych i tekstów
miodszych. O tyle zblia si on do zwodu C, który jest

take zwodem porednim, czcym waciwoci redakcyj star-

szych i nowszych ^ Na tem koczy si jednak analogia. Nie

mona mianowicie mówi o jakiem bliszem pokrewiestwie

Macierzy ze zwodem G: poprzednie bowiem zestawienie nie

wykazao ani jednego szczegóu, w którymby si takie pokre-

wiestwo wycznie przejawio, owszem, w wielu wypadkach

stwierdzio rozbieno. Jest tedy Macierz zwodem po-

rednim, ale zgoa niezalenym od poredniego
zwodu C. Na ogó jest ona osobn dla siebie prze-

róbk Datastanagirku, jak ich po dzi dzie jeszcze

przechowao si kilka innych, ale wanie tak przeróbk, któ-

rej nie odpowiada w caoci aden z owych tekstów docho-

wanych. I dla tego stawiajc pytanie, jaki jest stosunek St. O.

do jego waciwej podstawy, t. j. Macierzy, na czem polegaj

zmiany, jakie on wobec niej przeprowadzi, nie moemy tu

posugiwa si wycznie którymkolwiek ze znanych nam
zwodów, gdy nie zawsze Macierz zwodowi temu odpowiadaa;

winnimy, o ile to moliwe, dochodzi w poszczególnych wy-

padkach, jak bya, jeeh ju nie stylistyczna forma, to przy-

najmniej rzeczowa tre odnonych postanowie Macierzy;

i dopiero uzyskawszy t drog pewniejsz wiadomo o pod-

stawie, na której opar si St. O., przeprowadzi naprawd
cise porównanie midzy nim a jego Macierz.

W lad za czem nasuwa si pytanie dalsze: jeeli Macierz

lwowska jest odmienn od innych przeróbk Dat., czy nie

ma w niej jakich samoistnych zmian (przeksztace,

dodatków, opuszcze i t. p.), tak samo jak i w innych, zna-

nych nam przeróbkach zawarte s kadym razem pewne ory-

ginalne waciwoci i czci skadowe; innem sowy: czy prócz

tych skadników, jakie ma wspólne z tekstami A, D, F i G,

nie dadz si tu wykaza inne jeszcze, nowe

1 Por. str. 162.
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W adnym z tamtych tekstów nieza warte. rodkiem

do rozwizania tej kwestyi jest porównanie trzeciej z rzdu
grupy artykuów St. O. z dochowanymi po dzi dzie tekstami

Dat., a mianowicie tych jego przepisów (lub czciowych ust-

pów), które róni si od wszystkich znanych nam
zwodów A—G, niezalenie ju od tego, czy pomidzy zwo-

dami samymi zachodzi zupena zgodno co do odnonego

artykuu, czy te artyku ten wystpuje tu w kilku rónych

odmianach. Nie tak wprawdzie, ebymy w kadym wypadku,

w którym midzy St. O. a zwodami A—G okae si niezgo-

dno, mieh prawo powiedzie, e odmienny przepis czy jaka
jego cz mieciy si ju w Macierzy; bo sam St. O. jest

znowu samodzieln przeróbk Macierzy, t. z. zawiera wiele

nowych rzeczy, które si w niej bez wtpienia nie mieciy.

Pewn tedy cz odmian (niezgodno z A— G) trzeba bdzie

odnie do samego St. O., co do wielu innych nie da si po-

wiedzie, czy istniay ju w Macierzy, czy te weszy dopiero

do St. O. ^ Przecie jednak co do niektórych stwierdzi mona
na pewno, albo z najwikszem prawdopodobiestwem, e nie

zostay przeprowadzone w St. O.; takie odmiany
bdziemy musieli odnie do samej Macierzy.

Dla wyjanienia tej sprawy zwracamy uwag na pewn,
osobn waciwo St. O. W bardzo licznych (kilkudziesiciu)

wypadkach formuuje on przepisy swoje nie sposobem wprost

rozkazujcym, ale opowiadajcym (sprawozdawczym), t. z. po-

wouje inne prawo, czy ustaw, zaznaczajc, i tame mieci

si postanowienie takiej a takiej treci. Czasem co do tego

samego przedmiotu wymienia nawet jako ródo dwa róne

prawa, okrelane na ogó jako stare i nowe: vetus lex, lex

antiua, vetus testamentum, ius antiuum z jednej, a nova lex

albo nova lex Christiana z drugiej strony (art. 16, 19, 21, 22,

25, 40, 59, 60, 91); czasem wycznie tylko Iex antiua (art.

26), czasem znowu wycznie nova lex (art. 34, 55). Poró-

1 O czem por. niej sir. 203 n. 205 n.
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wnywujc owe artykuy z odpowiadajcymi im artykuami Dat.,

spostrzegamy, e w Dat. samym przytoczony jest najpierw

jaki przepis z pisma w. starego testamentu, mianowicie

z ksig mojeszowych, a nastpnie nawizane do uwagi sa-

mego autora Dat. (Gosza), które przepis tamten czstokro nie

tylko rozwijaj lub uzupeniaj, ale czasem zmieniaj, albo

wprost odwracaj. Owo » stare prawo «, to zatem przejte do

Dat, czstokro tylko jako punkt wyjcia, przepisy mojeszowe,
»nowe prawo* za. to zasady, ustalone tame ostatecznie przez

samego Gosza ^ W licznych innych wypadkach St. O., nie

przeciwstawiajc ju sobie prawa starego i nowego, poprze-

staje na ogólnem zaznaczeniu, e odnone postanowienie jest

przepisem pewnego zuytkowanego tu prawa, i e obecnie zo-

* Wydajc przed laty szeciu tekst Statutu ormiaskiego w mojem
Corp. iur. Pol. III. w czasie, kiedy Dat. nie by mi jeszcze dostpny
(por. tutaj str. 19), tfómaczylem cytaty z »starego prawa* jako powoanie
przepisów z ksig pisma w. starego testamentu, i podaem te, bez wy-

jtku, rozwizanie ich w przypiskach do tekstu. Wyraenie »nova Iex«

rozumiaem, utartym sposobem, jako przeciwstawienie do tamtej grupy

cytatów, t. z. jako powoanie ustpów z pisma w. nowego testamentu

(^por. ibid. III str. 418). Szukajc wedug tego klucza rozwizania cytatów

z sprawa nowego*, znalazem si jednak w niemaym kopocie, gdy do

adnego prawie ustpu nie znalaz si odpowiednik w nowym testamen-

cie; day si conajwicej zaznaczy tu i owdzie, czy w testamencie no-

wym, czy w Corpus iuris canonici, do którego take signem, pewne
ustpy analogicznej treci. Przewana cz innych cytatów tej grupy po-

zostaa nierozwizana. Nawizujc do tego faktu Kutrzeba, Datastana-

girk 660, wyraa si: >co mu si zreszt (Balzerowi) tylko w czci udao
(rozwizanie cytatów)*. Jestem prof. Kutrzebie szczerze wdziczny za od-

krycie i podkrelenie tego defektu mojego wydawnictwa; wiadczy on

w kadym razie, e szedem wzgldnie dobr drog. Byoby najgorzej,

gdyby mi si byo >udao« rozwiza wszystkie cytaty, bo wtedy wszyst-

kie one byyby bdne, skoro nie w adnem innem ródle, jeno w nie-

dostpnym mi podówczas Dat. leao jedyne trafne rozwizanie. To, co

mi si naprawd »nie udao«, tkwi tylko w tern, co mi si wtedy pozor-

nie B udao*, t. j. w przytoczeniu kilku analogicznych odpowiedników

z nowego testamentu czy z Corp. iur. canon., które niniejszem cofam

jako niezasadne (por. te wyej str. 100 przyp. 1 i str, 114).
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Staje on tylko powtórzony i odtworzony. Zwroty, jakich przy-

tem uywa, s najrozmaitsze: de iure, hoc ius est. tale ius

est, secundum iuris formam, iuxta ius scriptum (iura scripta),

in nostro Arraenico iure observatur, de iure Arraenico obser-

vatur, statutum est, iure statutum est, ius constituit, ius osten-

dit, ius demonstrat, ius (Iex) praecipit. iure provisum est, iura

disponunt, ius (ius scriptum) diffinit, diffinitum est, iure diffi-

nitum est, iure diffiniente, diffinitione ius accepit, ius (ius

scriptum) decernit, ius decrevit, iure iuslo et legitimo decretum

est, ius dictat, iure dictante, ius prohibet, iure prohibitura est,

iusto iure prohibetur, ius nostrum non admittit. Ze wzgldu

na wyrane tego rodzaju cytaty, powodujce gotowe ju prze-

pisy prawne, musimy do kadego z nich szuka odpowiednika

w jednem z ty^ch róde, na których opar si St. O., i tó oczy-

wicie tak, eby tre przytoczonego w St. O. przepisu odpo-

wiadaa w peni, przynajmniej w tym ustpie, o który w danej

chwili chodzi, treci postanowienia, zawartego w odpowiedniem

ródle. Najczciej oczywicie ródem tem jest Dat., i w prze-

wanej te iloci wypadków odnone ustpy, w St. O. przyto-

czone wyranie jako przejtki z gotowej ksigi prawnej, od-

powiadaj mu zupenie co do treci, tak w art. St. O. V, 2, 7,

8, 16, 19, 21, 25-27, 29, 31, 32, 34 38, 40, 41, 43, 47, 52,

55, 56, 59, 60, 63, 65, 68, 70—77, 83, 86, 91, 96, 97, 99,

104, 105 i 124. W kilku wypadkach przejtki te, wyranie

jako takie okrelone, pochodz z SR. lub ZS.; z SR. mianowi-

cie w St. O. art. 61, 109, 111 i 113, z ZS w St. O. art. 35,

44, 49, 90 i 118; i tutaj postanowienia odnonych ustpów
St. O., zestawione z odpowiednimi ustpami samego róda,
przedstawiaj zupen zgodno co do rzeczowej treci.

Jest przecie kilka artykuów St. O., opartych bez wyjtku
na Dat, które sposobem wyej okrelonym mieni si wyra-

nie przejtkami z innego róda, a które w odnonych ust-

pach odbiegaj treci od postanowie Dat., jak je podaj
wszystkie dochowane po dzi dzie zwody tego zabytku A—

F

(odpowiednich przepisów w zwodzie G, t, j. w Kod. Wacht.
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nie miaem monoci sprawdzi); przyczem zmiany te nie da-

dz si znowu odnie do oddziaywania innych róde, któ-

rymi redaktor St. O. uzupenia} czy przeksztaca zasady Dat.,

t. j. ani do SR., ani do ZS. lub IM., ani do redniowiecznych

ustaw polskich. I tak:

Art. 10 St. O. o odpowiedzialnoci za zniewag przez po-

cignicie za brod, stanowi: iure diffinitum est, quod

talis tractor barbae senioris hominis in aetate in tali culpa

censendus est, sicut aliuem laeserit. Dat. II. 12 A—

F

rozstrzyga rzecz zgoa odmiennie: jeeli czynu dopuci si

modszy wobec starszego, nastpuje kara ucicia wosów
i chosty, jeli starszy wobec modszego, naley zapaci po-

ow nawizki za naruszenie czonka ^.

Art. 14 St. O., okrelajc odpowiedzialno za obmow króla

i senatorów, koczy przepis przytoczeniem motywu: et ideo

ius decrevit, ut nilibet se et insolentiam suam compesce-

ret et in respectu haberet regalis dignitatis sublimitatem. Ina-

czej odpowiedni art. Dat. II. 18 A—F, który w kocowym
ustpie nie przytacza w ogóle adnego uzasadnienia swych po-

stanowie, to za uzasadnienie, jakie poda na pocztku, w zda-

niu ubocznie wtrconem, jest zgoa inne: >poniewa królowie

i ksita s wyobraeniem Boga«^

Art. 22 St. O. o dzieciach, obmawiajcych rodziców, stwier-

dza: diffinitum est, quod tales pueri per parentes possunt

de omnibus bonis mobilibus et immobilibus exhaereditari.

W odpowiednim art. Dat. II. 25 A—F zastrzeenia o monoci
wydziedziczenia dzieci nie ma zgoa'.

Art. 57 St. O., omawiajc krzyvA'^oprzysistwo wiadka pro-

cesowego, stanowi: debet sententiari sicut uilibet malus, sic

ius di etat. Dat. II. 67 A—F nie podaje tu owego ogólnika,

^ Por. wyej str. 67.

2 Por. wyej str. 68.

' Por. wyej str. 69.
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jeno okrela cile stopie odpowiedzialnoci, wyznaczajc na

krzywoprzysic kar talii ^.

Art. 79 St. O. wyklucza odpowiedzialno karn z powodu

zabójstwa, dokonanego na wojnie; tamen nihilominus tenebitur

talis occisor eon fi ter i et condignam sibi poenitentiam
iniunctam adimplere, ita ius decernit. W Dat. II. 92 A—

F

nie ma tu zgoa mowy ani o spowiedzi, ani o pokucie, jest

zamiast tego przepis odmienny, e zabójca taki ma by wy-

kluczony na trzy lata ze spoecznoci wiernych ^.

Art. 82 St. O. orzeka co do towarów wadliwych lub zepsu-

tych, wiadomie przez przedawc pozbytych: ius decernit tales

merces, falsitatem et putredinem in se habentes, illi, qui ven-

didit, restituendas. Dopuszczalna tu zatem tylko redhibi-

cya; odpowiedni natomiast art. Dat. II. 100 A—F mówi tu

alternatywnie albo o redhibicyi albo o zmniejszeniu ceny, a nadto

o wynagrodzeniu szkody ^.

Art. 93 St. O. o odpowiedzialnoci za przygod cudzego

suebnika, którego kto wysa w swojej potrzebie, uzasadnia

swe postanowienia zwrotem: ius enim diffinit neminem

posse imperare servo alterius, qui suum proprium non habet.

Zgoa inne uzasadnienie podaje tu Dat. II. 112 A— F; kadzie

on nacisk na to, e uyto suebnika lekkomylnie do takiej

pracy, w której nie by wprawny^.

We wszystkich tych wypadkach St. O. odnosi si wyranie

do istniejcych ju przepisów prawnych, i we wszyst-

kich bez wyjtku róni si w odnonych ustpach od wszyst-

kich znanych nam zwodów Dat. Poniewa zmiany nie dadz
si te uzasadni zuytkowaniem innych róde, jak SR. lub

ZS. i t. p., przeto nasuwa si wniosek konieczny, e musiay
one by przeprowadzone ju w samej Macierzy,

1 Por. wyej str. 80.

* Por. wyej str. 87.

* Por. wyej str, 88.

* Por. wyej str. 94.
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i e wianie stamtd, bez adnych ju zmian z swojej strony,

przej je St. O.

Oto okruchy, jakie za pomoc anaUzy mona byo odtwo-

rzy z pierwotnego tekstu Macierzy lwowskiej. Wystarczaj

one w kadym razie do stwierdzenia, e Macierz nie tylko

czya w sobie waciwoci kilku odrbnych dzi
zwodów Dat. (A, D, F, G)^, ale zawieraa prócz tego

pewne samoistne przeksztacenia, niezawarte
w adnej ze znanych dzi wersyj tego zabytku.

Bya tedy samoistn redakcyDat, nie tylko przez
kombinacy materyau, zawartego w kilku in-

nych, dzi wyosobnionych zwodach, ale zarazem
przez przydanie materyau nowego, którego gdzie-

indziej nie ma. Jak tamte zwody, tak i Macierz bya
now przeróbk Datastanagirku.

Wniosek ten, jeeli ma by zasadny, wymaga jeszcze

sprawdzenia w owietleniu chronologii. Jeeh prawd jest, e
Ormianie wraz z swoim kodeksem prawnym (Macierz) przy-

byU do Lwowa midzy r. 1270— 1301, a najprawdopodobniej

ju midzy r. 1270 a 1281, i jeeh przedtem przez pewien

czas uywali go w Tatarszczynie, przyniósszy go tam wprost

z ojczyzny *, to nasuwa si pytanie, czy mogU oni ju wtedy

posiada zwód prawa, widocznie modszego pochodzenia, skoro

przedstawia on ju pewne waciwoci, jakie odnajdujemy

w najmodszym nawet ze znanych dzi zwodów^ Dat., t. j. w zwo-

dzie F ? Pod tym wzgldem stwierdzi naley, e zwód F istnia

ju w kadym razie przed rokiem 1265, albowiem Kodeks

Sempada, zoony okoo tego roku, korzysta ju z tego tekstu,

podobnie jak i z niektórych innych wczeniejszych przeróbek

Dat. 3. Na jaki czas przed rokiem 1265 przypada powstanie

zwodu F, nie mona rozstrzygn, ale stwierdzi naley, e

1 Por. str. 182.

2 Por. str. 150 i 157.

' Por. Karst, Rechtsbuch II. 200.
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data 1239 r. nie jest ju znacznie ode oddalon. Zestawiajc

z tern wykazany poprzednio szczegó, e Macierz lwowska jest

zwodem porednim, który powsta przed wersy F, okae
si, e data jej zoenia snadno moga przypa
na czas przed r. 1239. Od chwili spisania pierwotnego

tekstu Dat. (ok. 1184) a do tej ostatniej daty upyno w ka-
dym razie wicej ni pó stulecia: przestrze czasu wystarcza-

jca do stworzenia kilku nowych redakcyj pierwotnego zwodu,

skadanych widocznie w niezbyt dugich odstpach czasu od

siebie. Kiedy r. 1239 upado Ani, zburzone przez Tatarów,

a w nastpstwie tego pocza si immigracya Ormian w dzie-

dziny chanów, mogli oni ju zabra ze sob gotowy zwód

prawny w takiej wanie postaci, jak przedstawia Macierz,

i póniej ze zwodem tym przesiedli si do Lwowa,

Zwizane z tymi szczegóami pytanie, czy Macierz nie pod-

lega jakim przeksztaceniom w czasie pobytu Ormian w Ta-

tarszczynie, czy mianowicie nie wsikny w ni tu jakie

pierwiastki prawa islamickiego, naley, jak wszystko za tem

przemawia, zaprzeczy stanowczo. W St. O. znajduj si wpraw-

dzie niektóre elementy prawa islamickiego, przejte niewtpli-

wie z Macierzy, ale w Macierzy samej nie byy one przydat-

kiem póniejszym, jeno przejtkami z pierwotnego zwodu Dat.

z r. 1184, o którym wiadomo, e oprócz innych róde (prawo

ydowskie, kanoniczne ormiaskie, wschodnio-rzymskie) korzy-

sta czciowo take z zasad prawa muzumaskiego, zwaszcza

w dziedzinie prawa karnego i przewodu sdowego ^ Osobnych,

nowych przejtków prawa islamickiego w St. O., niedajcych

si odnie do Dat. A, zatem takich, których róda nalea-

oby szuka w samoistnych przeksztaceniach Macierzy lwow-

skiej, nie wykazali znawcy.

Tak wic, mimo czasowy postój w Tatarszczynie, Macierz

przedostaa si do Lwowa niezmieniona, w takim ksztacie,

1 Por. Kohler, Das Recht. d. Armenier, Zeitschr. VII. iOi; Karst,

Grundriss, Zeitschr. XIX. 396. 403. 404.
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jaki przybraa jeszcze w ojczynie ormiaskiej. Tylko ju sam

ów ksztat, jaki jej nadano w Armenii, przed emigracy, od-

biega w wielu kierunkach od pierwotnego zwodu
Dat. I dopiero w tem owietleniu okazuje si, jak niezasa-

dnem i bdnem jest stanowisko badacza, który rozpatrujc

proces powstania St. O., i wywietlajc daty, dotyczce jego

genezy, poprzestaje na samem tylko zestawieniu i porównaniu

St. O. ze zwodem A Dat. Zestawienie synoptyczne wzajemnych

konkordancyj midzy Dat. A a St. O, jakie poda Karst^, jest

niewtpliwie cenne samo w sobie, jako podstawa czysto teo-

retycznych bada porównawczych, jak .si je przeprowadza

nieraz midzy dwoma zabytkami prawnymi, niezostajcymi

w adnym zwizku genetycznym ze sob; moe odda nawet

wane usugi, jako punkt wyjcia w badaniach nad genez

St. O.; ale pojte jako wyczna podstawa tych bada,

doprowadzi musi do mylnych wniosków, jak tego dowodz

wyniki pracy prof. Kutrzeby.

Wykaemy to twierdzenie na szeregu przykadów, rozpa-

trujc w zwizku z tem jeszcze jeden, dotd nierozjaniony

szczegó, dotyczcy Macierzy lwowskiej, t. j. kwesty jej

ukadu.
Prof. Kutrzeba dostrzeg, e kilka artykuów St. O. nie za-

wiera wzmianki o pokucie, mimo, e w odpowiednich ustpach

Dat. A pokuta wyranie jest wymieniona. Przyczyn tej zmiany

tómaczy on deniem redaktora St. O. do usunicia

ze swego zwodu elementów prawa kocielnego; wysnuwa std

nawet wniosek, i z tego powodu opuszczony zosta w statu-

cie art. Dat. II. 101, zawierajcy wzmiank o pokucie 2. Pomi-

jajc ju, co przeciwko temu twierdzeniu dao si przytoczy

z innych wzgldów °, i nie odwoujc si nawet do stwierdzo-

nego poprzednio szczegóu, e St. O. posiada artykuy (76, 79),

1 Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 350. 351.

« Kutrzeba, Datastanagirk 672. 673.

' Por. str. 46 n.
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wzmiankujce o pokucie, cho nie wspominaj o niej odpo-

wiednie przepisy Dat. A^, zwracam uwag na to, e Macierz

lwowska przedstawia midzy innemi waciwoci zwodu F,

w którym elementy kanoniczne pierwotnego ukadu Dat. zo-

stay w znacznej czci usunite^; w lad za czem przyj te

mona, i pewne redukcye co do pokuty zostay przeprowa-

dzone ju w Macierzy lwowskiej. Brak niektórych postanowie

o pokucie nie jest tu wic koniecznie wypywem
samoistnych zmian, dokonanych w St. O.; moe by
raczej nastpstwem wiernego przejcia zmienio-

nego ju przedtem tekstu samej Macierzy. Nie da

si ta rzecz przesdzi stanowczo, dopokd nie nadarzy si

mono dokadnego poznania tekstu wszystkich zwodów po-

chodnych B— F; w kadym razie jest rzecz przedwczesn

sigajc do tego argumentu, uzasadnia nim opuszczenie pe-

wnych artykuów w St. O., ile e artykuy te, z przyczyn

poprzednio wyj anionych, m o g y b y pominite j u w s a-

mej Macierzy.

e w istocie Macierz moga mie takie luki (niektóre arty-

kuy zwodu A opuszczone), dowodzi okoliczno, e czy ona

w sobie waciwoci dwu zwodów póniejszych D i F, z czem

zestawi naley fakt, i we wszystkich zwodach pochodnych

C—F brakuje pewnych artykuów (das Fehlen einer Serie von

Kapiteln)^. Niestety, nie posiadamy zestawie szczegóowych,

któreby rzecz t pozwoliy wyjani dokadniej; wiemy tylko

tyle, e do rzdu opuszczonych tu artykuów nale te Dat. I.

121— 123, wszystkie trzy w Macierzy jeszcze uwzgldnione,

skoro korzysta z nich St. O. Jakie za prócz nich inne arty-

kuy opuszczono w owych zwodach pochodnych, czy we wszyst-

kich te same, czy naprzemian w caoci lub czciowo róne,

o tem nie posiadamy dotd bliszych wiadomoci, przynajmniej

1 Por. str. 118.

2 Por. Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 372 i wyej str. 163.

3 Ibid. XIX. 371 i wyej str. 162.
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w literaturze, dostpnej niearmenistom. Szczegóowo pytanie to

bdzie tedy mona rozwiza dopiero po uzyskaniu dokadnych

wyjanie o zawartoci kadego ze zwodów pochodnych. Ale

ju dzi wskaza mona na jeden, przygodnie ujawniony szczegó

charakterystyczny: oto w zwodzie F brakuje art. Dat. II.

77 (A). Ten sam artyku opuszczony jest take
w St. 0. ^ Trzebaby uciec si do kombinacyi bardzo sztucznej,

eby przypuci, i przyczyny opuszczenia s w obu tych za-

bytkach samoistne i niezalene od siebie; jedyne naturalne

wyjanienie tego zjawiska otrzymamy, przyjmujc, e Ma-
cie r z, przedstawiajca midzy innemi take waciwoci
zwodu F, nie posiadaa tego artykuu tak samo, jak

go nie posiada sam zwód F, i e skutkiem tego take
i St. O. nie móg go uwzgldni, skoro go nie zna-

laz w Macierzy. Prof. Kutrzeba przyczyny pominicia szu-

ka gdzieindziej, w treci samego przepisu, dotyczcego nie-

wolnictwa, i nie baczc na to, e mu tu przeczy St. O. caym
szeregiem innych postanowie, mówicych o niewolnikach i nie-

woli, uzna jako rzecz »zupenie jasn*, i w St. O. musia

by opuszczony artyku, dotyczcy instytucyi nieuznawanej

w Polsce ^ Przyczyna pominicia jest w istocie cakiem jasna,

tylko e, jak wynika z tych uwag, ley — zgoa gdzieindziej.

I tak cay misterny gmach hypotez o genezie naszego zabytku,

oparty przez prof. Kutrzeb prawie wycznie na rozbiorze

treci niezawartych w St. O. artykuów Dat. A, rozsypuje si

w gruzy, tracc grunt pod sob; niewiadomo bowiem, czy

i co z artykuów Macierzy opuszczono dopiero

w St. O., a co z pierwotnego zwodu Dat. byo ju
pominite w Macierzy samej, i skutkiem tego do

St. O. przedosta si nie mogo. Nie miemy twierdzi

stanowczo, i wszystkie artykuy, brakujce w St. O., nie znaj-

doway si ju w Macierzy; by moe, i niektóre, zawarte

* Na co zwróciJ ju uwag Karst, Rechtsbuch II. 247 przyp. 1.

* Kutrzeba, Datastanagirk 671. Por. o tem wyej str. 41 n.

Studya nad hist. prawa polskiego IV 26
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TT niej jeszcze, pominito samoistnie dopiero w St. O.; czy to

jednak nastpio, i które artykuy opuszczono
samoistnie, o tem przesdza dzisiaj nie mona
a ju zgoa bezzasadn jest rzecz na tej zupe-
nie nieuchwytnej podstawie osnuwaca teory
o genezie St. O.; eby ju nie mówi z osobna o innych

argumentach, które teory ow w zupenoci obalaj ^

Co do samego ukadu zawartych w Macierzy arty-

kuów znaznaczy przedewszystkiem naley, opierajc si na

razie na ogólnych, ustalonych dotd wynikach, i nie ma
zgoa pewnoci, jakoby Macierz posiadaa prze-

prowadzony na dwie ksigi podzia materyau
z osobne m liczbowaniem artykuów w obrbie
kadej z tych ksig, jak si ta rzecz przedstawia w pier-

wotnym zwodzie Dat. Macierz jest zwodem porednim, który

czciowo zblia si wprawdzie do najstarszego ksztatu Dat.

(A), ale zarazem te czy w sobie waciwoci zwodów pó-

niejszych, a do najmodszego z nich (D i F); e za oba te

ostatnie zwody podziau na ksigi nie przeprowadzajc, przeto

da si przyj jako rzecz moliwa, e nie byo go ju take

w Macierzy. Okoliczno, e inny zwód poredni, C, podzia

taki jeszcze zachowuje, nie wzrusza w niczem tego spostrze-

enia, zwód ten bowiem nie stoi w bliszym stosunku pokre-

wiestwa do Macierzy 3; i jak on sam, co do ukadu, móg si

jeszcze przystosowa do zwodu pierwotnego, tak na odwrót

Macierz moga ju pod tym wzgldem przeprowadzi zasad,

waciw zwodom póniejszym. My dzi, rozpatrujc skad
Macierzy, moemy wprawdzie rozdziela artykuy wedug ksig

(I, II); winnimy jednak pamita o tem, e s to tylko okre-

lenia konwencyonalne, utrzymane w tym celu, eby w usto-

sunkowaniu do podstawowego tekstu Dat. (A) nie wprowadza

* Por. rozdz. II.

* Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 371 i wyej str. 162.

s Por. str. 176. 177. 183.
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zamieszania w cytacyach, e jednak okrelenia te niekoniecznie

s dokadnena odbiciem rzeczywistoci. Ta sama uwaga odno
si take do okrele cyfrowych poszczególnych artykuów
w obrbie obu ksig (1, 2, 3 i t. d.), bo i te okrelenia, odpo-

wiadajce tylko porzdkowi pierwotnego zwodu Dat, nie prze-

sdzaj, jakie miejsce porzdkowe zajmowa móg odnony
artyku w Macierzy. Ju w tych zwodach Dat., które si do-

choway do naszych czasów, a s pochodzenia póniejszego!

mianowicie w zwodach C—F liczbowanie artykuów jest od-

mienne, anieli w A i najbliszym mu B; odmienne za liczbo-

wanie wyniko tu nie tylko z tego [)Owodu, e opuszczono nie-

które artykuy zwodu A, ale take i std, e w deniu do

odmiennego, systematycznego ugrupowania przepisów doko-
nywano tu licznych przestawek poszczególnych
artykuów 1. Znowu rzecz ta nie da si wywietli doka-
dnie, gdy nie posiadamy dostpnych tablic porównawczych,

któreby oznaczay dokadnie stosunek ukadu zwodów póniej-

szych do zwodu pierwotnego; nie wiemy take, czy owe zwody

póniejsze s tu co do systematyki zgodne midzy sob, czy

te kady z nich lub poszczególne ich grupy posiadaj znowu

osobne ukady artykuów. Ale okoliczno, e Macierz przed-

stawia waciwoci zwodów póniejszych (D, F), nasuwa wnio-

sek, e tak samo jak tamte zwody, posiadaa i ona inny

ukad, anieli Dat. A, czy to odpowiadajcy wiernie,

owym zwodom modszym, czy te nadto jeszcze, przynajmniej

czciowo, samoistnie zmieniony.

Co o tej sprawie na tem miejscu da si powiedzie, to

w braku wspomnianych co dopiero tablic porównawczych moe
przedstawia tylko znaczenie uwag dorywczych, niewyczerpu-

jcych. Przecie jednak ju samo zestawienie kilku dostpnych

szczegóów rzuca niespodziewanie jaskrawe wiato na t kwe-

sty. Z okolicznociowej wzmianki u Karsta dowiadujemy si,

1 Por. Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 371 i wyej str. 163.

26*
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e art. Dat. II. 4 zwodu A jest artykufem 22 w zwodzie F^.

Ta cyfra porzdkowa wykazuje najpierw, jak gruntownie zmie-

niano ukad w zwodach póniejszych; ponadto da si na niej

osnu inne jeszcze wane spostrzeenie. To samo, 22-gie miejsce

musia ten artyku zajmowa take w Macierzy gruziskiej (G),

gdy oparty na niej Kod. Wacht., który korzysta z niej, po-

czynajc od artykuu (swojego) 151, zuytkowuje Dat. II. 4 (A)

w artykule 172, t. j. 22 gim odnonej seryi postanowieni Nie

chc przez to twierdzi, eby ukad zwodu G odpowiada w ca-

oci ukadowi F; trudno o tern przesdza ze wzgldu na

to, e tekstu samej Macierzy gruziskiej nie znamy, a ukad

jej w Kod. Wacht., który niejednokrotnie te same artykuy

spoytkowuje na dwu rónych miejscach, móg by zmieniony;

w kadym razie wolno std wysnu wniosek, e przynajmniej

w pocztkowej czci, t. j. w art. 1—22 ukad F zgadza si

z ukadem G, skoro u obu ten sam art. Dat. II. 4 znalaz si

na tem samem miejscu. Jeeli tak, to wypywa std, e prze-

stawki w ukadzie zwodów póniejszych dokony-
wane byy nie tylko pomidzy artykuami tej sa-

mej ksigiDat. A, ale take pomidzy artykuami
obu ksig, pierwszej i drugiej, a wic tak, e po-

midzy artykuami ksigi II znale si mogy
artykuy ksigi I i na odwrót; albowiem artykuy 151

do 172 Kod. Wacht., oparte na owych 22 pierwszych artyku-

ach zwodu G. odpowiadaj im w nastpujcym z kolei po-

rzdku: I. 1, II. 1, I. 2—4 n. 5—18, II. 2-41 I nie mona
si temu dziwi: bo jeli nawet ju w zwodach starszych,

które utrzymay jeszcze rozdzia na dwie osobne ksigi, prze-

stawki takie byy moliwe, n. p. w B, gdzie art. I. 121—123

zwodu A przeniesione zostay do ksigi II*, to tem bardziej

mona byo postpi w ten sam sposób w zwodach póniej-

1 Karst, Rechtsbuch II. 258.

* Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 354, tablica.

» Ibid. XIX. 354.

* Ibid. XIX. 371. 400, por. te wyej str. 162.
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szych, które nie odróniay ju osobnych ksig Dat., i prze-

stawiajc materya, zawarty w caym kodeksie, mogy tu na

równi traktowa przejtki z pierwszej jak i drugiej ksigi

zwodu A. Skoro za Macierz lwowska czy w sobie w zna-

cznej czci waciwoci zwodów póniejszych (D, F, G), przeto

wynika std, e take i w niej, artykuy obu ksig,
w nowy ukad ujte, mogy si miesza ze sob.

Porednie stwierdzenie tego domysu znajdziemy, poró-

wnawszy waciwy zrb artykuów, czyh — jak go tu na-

zwiemy — dzia gówny drugiej czci St. O. (art. 1— 107)

z ukadem Kodeksu Wachtanga (o artykuach czci pierwszej

I

—

X i kocowych przydatkach czci drugiej, t. j. art. 108— 124

mówi bdziemy póniej z osobna) ^ W przewanej czci s
to artykuy, odpowiadajce ksidze II Dat. zwodu A, a miano-

wicie kompleksowi postanowie Dat. II. 2— 130. Jest poród

nich jednak take kilka takich, które odpowiadaj artykuom

ksigi I tego zwodu. Midzy innymi po artykuach St. O.

47— 54, opartych kolejno na art. Dat. II. 54—61 zw. A, na-

stpuje art. St. O. 55, odpowiadajcy Dat. I. 40 zw. A, po-

czem nastpuje dalsza serya artykuów St. O. 56, 57, 58 i nast.,

oparta znowu na dalszych art. Dat. ksigi II zw. A (II. 66,

67, 68 i nast). W Kod. Wacht, po artykuach 243—254, od-

powiadajcych Dat. II. 54—65 zw. A, nastpuj art. 255 i 256,

odpowiadajce Dat. I. 40 i 41 zw. A, poczem w art. 257

i nast. zuytkowano znowu Dat. II. 67 i nast. zw. A. ^ W tern

miejscu ukad obu kodeksów (St. O. i Kod. Wacht.) jest bar-

dzo podobny. Rónica zachodzi tylko w tem, e St. O. pomija

tu Dat. II. 62—65 zw. A, które uwzgldnione zostay w od-

powiedniem miejscu Kod. Wacht.; pominicie nastpio z tego

wzgldu, e St. O. w drugiej swojej czci artykuów tych nie

zuytkowuje wcale, a to mianowicie z tego powodu, e zostay

ju uwzgldnione w czci pierwszej St. O. (art. Vin i IX).

1 Por. rozdz. VI.

2 Por. Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 355.
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Dalsza rónica polega znowu na tem, e w St. O. z ksigi I

Dat. zuytkowany zosta tylko art. 40; w Kod. Wacht, nato-

miast art. 40 i 41; wreszcie, e nastpujca potem serya

zuytkowanych artykuów Dat. A rozpoczyna si w St. O. od

II. 66, w Kod. Wacht, natomiast od II. 67, a to z tego po-

wodu, e art. II. 66 zosta tu zupenie pominity (t. z. nie-

zuytkowany take na adnem innem miejscu). Na ogó prze-

cie jedna charakterystyczna waciwo jest wspólna: e
Dat. I. 40 zw. A zosta umieszczony w St. O. i Kod.

Wacht, pomidzy Dat. II. 61 (65) a Dat. H. 66 (67)

z\v. A. Znowu naleaoby uciec si do zgoa nieprawdopodo-

bnych kombmacyj, eby przypuci, i obaj redaktorowie, St. O.

i Kod. Wacht., wpadli niezalenie od siebie na pomys zuytko-

wania owego artykuu z ksigi I, w tem samem miejscu po-

ród artykuów ksigi II Dat. A, zwaszcza, e treciowo nie

tylko nie czy si on z artykuami ssiadujcymi, owszem

jaskrawo odcina si od nich pod tym wzgldem i; jedynie za-

sadnem przypuszczeniem bdzie, e w obu spokrewnio-

nych zesob Macierzach, gruziski ej i lwowskiej,

artyku ten zajmowa to samo miejsce poród arty-

kuów ksigi II, i skutkiem tego zachowa je bez zmiany w obu

przeróbkach, jakie na nich oparto. Skd wniosek, e w Ma-

cierzy lwowskiej niektóre artykuy ksigil Dat.A

dostay si skutkiem przestawki pomidzy arty-

kuy ksigi II tego zwodu; a zarazem, e Macierz

nie moga mie przeprowadzonego rozdziau na

dwie osobne ksigi, w takim bowiem razie artykuy

ksigi I nie byyby si mogy znale poród artykuów ksigi II.

Jestem daleki od tego, eby na podstawie stwierdzonego tu

podobiestwa osnuwa wniosek o zupenej tosamoci lub cho-

1 Art. 55 St. O. i art. 255 Kod. Wacht. (Dat. I. 40 A) mówi o zele-

niu sdu i niedopuszczalnoci odwoJa. Art. 54 St. O. (Dat. II. 61 A) mówi

o arendzie mZyna, art. 56 St. O. (Dat. II. 66 A) o granicach posiadoci

ziemskich. W Kod. Wacht. art. 254 (Dat. II. 65 A) mówi o prawie spad-

kowem, art. 257 (Dat. II. 67 A) o wiadectwie sadowem.
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ciaby wielkiem zblieniu ukJadów Macierzy lwowskiej i gru-

ziskiej. Kodeks Wachtanga, cho wiele w tym ukadzie po-

balamuci przez czste dwukrotne zuytkowywanie tych samych

artykuów, zdaje si przecie wskazywa, e midzy obu Ma-

cierzami istniay pod tym wzgldem powane rónice. Nie

umiem te rozstrzygn, wobec zaznaczonego poprzednio braku

informacyj, czy ukad Macierzy lwowskiej, o ile mona o nim

wnioskowa z St. O., odpowiada w caoci lub znaczniejszej

czci ukadowi któregokolwiek ze znanych póniejszych zwo-

dów Dat, zwaszcza zwodów D i F, których waciwoci, pod

wzgldem rzeczowym, zawiera czciowo Macierz lwowska.

By moe, i miaa ona pewien odmienny, samoistny ukad,

nieodpowiadajcy dokadniej adnemu ze znanych dzi zwo-

dów. Na ogó ukad ten zdaje si by jeszcze dosy zbliony

do ukadu zwodu A Dat. eby na razie uwzgldni tylko dzia

gówny drugiej czci St. O. (art. 1— 107), stwierdzi mona,

i zuytkowuje on artykuy Dat. ksigi II, poczynajc od II. 2,

a koczc na ostatnim, 130, przewanie w tym samym po-

rzdku, jak je podaje zwód A. Std wniosek, e w zasadzie

ten sam porzdek przeprowadzony by take w Macierzy lwow-

skiej; niepodobna bowiem przyj, eby Macierz miaa ugru-

powanie odmienne, a dopiero oparty na niej St. O. przywró-

ci, niewiadomo na jakiej podstawie, i przez jak szczliw

intuicy. porzdek zwodu A. Przecie jednak pomidzy A
a St. O. zachodz tu take rónice co do ukadu. Najpierw

w tern, i pewna ilo artykuów Dat. II nie zostae uwzgl-

dniona \ Wykazalimy poprzednio, i cz ich, moe nawet

prawie wszystkie, mogy by opuszczone ju w Macierzy ^. Tylko

art. Dat. II. 62, 63, 65 znajdoway si w Macierzy niewtpli-

wie na swojem miejscu, cho w St. O. w grupie art. 1—107

nie zostay zuytkowane; stao si to dla tego, e uwzgldniono

je ju w czci pierwszej St. O. Opuszczenie tych artykuów

* Wykaz nieuwzgldnionych artykuów Dat. II por. str. 30.

« Por. str. 193. 19i.
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naley tu zatem odnie do redaktora statutu, nie za Macie-

rzy. Druga rónica pomidzy ukadem zwodu A a St. O. po-

lega na tem, e niektóre artykuy Dat. II zostay, wbrew po-

rzdkowi zwodu A, przestawione w St. 0. Czasem chodzi tylko

o przestawienie dwu artykuów ssiadujcych: tak po St. O.

art. 13 (Dat. H. 15) nastpuj jako St. O. art. 14 i 15: Dat.

II. 18 i 17; podobnie po St. O. art. 25 (Dat. II. 28) nastpuj
jako St. O. art. 26 i 27: Dat. II. 31 i 30. Czasem przestawki

te s, ze wzgldu na porzdek, bardziej radykalne: tak midzy

St. O. art. 19 i 21 (Dat. II. 23, 24) wstawiono jako St. O.

art. 20: Dat. II. 84; podobnie midzy St. O. art. 90 i 92 (Dat.

n. 109, 111) wstawiono jako St. O. art. 91: Dat. II. 19. Kto

dokona tych przestawek: czy sama Macierz, czy dopiero St. O.,

rozstrzygn na pewno nie mona; ale okoliczno, e Macierz

naley do kompilacyj póniejszych, które na ogó zmieniay

ukad zwodu pierwotnego, nasuwa wniosek prawdopodobny,

e przestawki te mogy si znajdowa ju w Macierzy.

Podobne spostrzeenia nasuwaj si co do kilku wstawek,

zaczerpnitych z materyau, poza kompleksem Dat. II. 2— 130

lecego, jakie spotykamy w dziale gównym czci drugiej

St. O. (art. 1— 107). eby na razie pomin wstawk kilku

artykuów z SR., zawart w St. O. art. 61 i 62 i, znajdujemy

tu jeszcze trzy wstawki artykuów, zaczerpnitych
z ksigi I Dat. A. I tak mianowicie: midzy St. O. art. 54

i 56 (Dat. II. 61, 66) wstawiono jako St. O. art. 55: Dat. I.

40; podobnie midzy St. O. art. 75 i 77 (Dat. II. 89, 90) wsta-

wiono jako St. O. art. 76: Dat. I. 44; wreszcie midzy St. O.

art. 102 i 104 (Dat. II. 122, 123) wstawiono jako St. O. art.

103: Dat. I. 53. Co do Dat. I. 40 (St. O. art. 55) stwierdzilimy

przed chwil, e zajmowa to miejsce ju w Macierzy, e wic
przestawka nie zostaa dokonana dopiero przez redaktora sta-

tutu 2. To samo da si stwierdzi co do Dat. I. 44 (St. O.

* Por. rozdz. VI.

« Por. str. 197. 198.
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art. 76). Artyku ten nawet w tych zwodach Dat., które si

dochoway po dzi dzie, prócz tego, e zajmuje waciwe
sobie miejsce w ksidze I (I. 44), zamieszczony jest po

raz wtóry poród artykuów ksigi drugiej i. Co

do miejsca, jakiemu tu wyznaczono, posiadamy wiadomo
niestety baamutn; w kadym razie wynika z niej. e od-

powiada ono albo w zupenoci temu miejscu, ja-

kie w St. O. zajmuje oparty na nim art. 76 tego za-

bytku, albo przynajmniej jest do bardzo zbli-

one 2. Nie mona wtpi, e i w tym wypadku wstawka owa

w odpowiedniem miejscu musiaa by przeprowadzona w sa-

mej Macierzy. Tak wic z trzech artykuów ksigi I Dat.,

zuytkowanych przez St. O. w obrbie kompleksu podstawo-

wego Dat. II. 2— 130, dwa dadz si stwierdzi jako
wstawione tu ju przez same Macierz. Trudno wobec

tego oprze si przypuszczeniu, e i trzeci jeszcze artyku tej

grupy Dat. I. 53 (St. O. art. 103), jedyny, jaki tu jeszcze po-

zosta, móg si znale w odpowiedniem miejscu, w towarzy-

stwie artykuów z Dat. II.. ju w samej Macierzy. Skd
wniosek, e wstawki zuytkowanych w tym dziale

St. 0-go artykuów ksigi I pomidzy artykuy
ksigi n Dat. nie zostay przeprowadzone w sa-

1 Karst, Rechtsbuch II. 322 przyp. 2. Czy to powtórzenie jest wa-
ciwoci wszystkich zwodów A — F, czy tylko niektórych, nie objaniZ

Karst.

- Karst, ibid. II. 322 przyp. 2 podaje, ze art. I. 44, powtórzony

w ksidze II, jest tu artykuem 91. Na str. 197 przytacza jednak Karst

tekst art. Dat. II. 91, który nie odpowiada artykuowi I. 44, lecz jest

samoistnym, nowym przepisem, nalecym rzeczywicie do ks. II. Dat.,

i zuytkowany zosta w St. O. art. 78. Co tu zatem w sygnaturze czy

obliczeniu jest zmylonego. Poniewa jednak na Dat. II. 91 opar si St. O.

art. 78, a na Dat. I. 44 (wczonym do ksigi II) polega St. O. art. 76,

przeto miejsce, jakie tej wstawce nawet to baamutne obliczenie wska-

zuje, jest bardzo bliskie miejsca rzeczywistego, przez artyku ten zaj-

tego; nieznaczna poprawka da miejsce, odpowiadajce cile artykuowi

76 St O.
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mym dopiero statucie, ale istniay najprawdopodo-

bniej we wszystkich trzech, a na pewno w dwu wypadkach,

ju w jego Macierzy.

I tak usuwa si znowu jedna z podstaw wnioskowania

prof. Kutrzeby, jak sobie obra celem wyjanienia genezy

St. O. Prof. Kutrzeba mniema, e dopiero redaktor St. O. wy-

bra te artyi\uy z Dat. I. które przedstawiay znaczenie prze-

pisów wieckich, i uwzgldni je poród przepisów Dat. II w swoim

statucie^. Okazao si ju poprzednio, e tómaczenie to nie

wystarczy, gdy w Dat. I jest jeszcze szereg innych artykuów

o charakterze wieckim, które jednak w St. O. nie zostay

uwzgldnione 2. Przyjmujc, e owe trzy artykuy Dat. I ju
w samej Macierzy wyplecione byy pomidzy artykuy Dat. II,

unikamy potrzeby stawiania tej zawodnej kombinacyi, a za-

razem wyjanimy, dla czego te wanie artykuy ksigi I, nie

za jakiekolwiek inne, w zasadzie nadajce si do zuytkowa-

nia, przeszy do gównego dziau drugiej czci St. O.

Na tem zamykamy uwagi nasze o genezie, treci i ukadzie

Macierzy lwowskiej, i przystpujemy do dalszej segregacyi ma-

teryau, zawartego w St. O. W artykuach tego zabytku, opar-

tych na Dat., znajduje si jeszcze cay szereg norm prawnych,

ustpów, wzmianek i t. p., które nie odpowiadaj adnemu
ze znanych nam zwodów Dat. (A—F, wzgl. take G), co do

których jednak nie da si take stwierdzi za pomoc analizy,

e znajdoway si ju jako samoistne przeksztacenia w Ma-

cierzy, i stamtd przejte zostay do St. O. Cay ten pozostay

materya podzieli mona na dwie grupy: jedne stanowi

bd te zmiany i dodatki, które przeprowadzono
niewtpliwie dopiero w S t. O., które zatem nie znacho-

dziy si w Macierzy, i stanowi oryginalny przydatek statutu;

do drugiej zaliczy naley znowu takie przeksztace-
nia, których pochodzenie nie da si oznaczy ci-

* Kutrzeba, Datastanagirk 670.

2 Por. str. 28.
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le, które zatem mogy by przeprowadzone bd
to ju w Macierzy, bd te dopiero w St. O. Ta osta-

tnia grupa artykuów zajmie miejsce porednie midzy nie-

wtpliwymi skadnikami Macierzy z jednej, a St. 0-go z dru-

giej strony.

Do grupy przeksztace wtpliwego pochodze-
nia — eby tu przypomnie szczegóy waniejsze lub bardziej

charakterystyczne, zestawione w rozdz. III— zaliczymy : w art.

VI przepis, i sd nie zwaa na zarzuty, podajce w wtpli-

wo zeznania wiadków; w art. VII ustp, wymagajcy cile

zeznania trzech wiadków celem dostarczenia dowodu (zam.

2—3, jak w Dat.); w art. IX postanowienie, przyznajce onie

prawo dziedziczenia jednej czwartej czci majtku mow-
skiego (zam. jednej szóstej, jak w Dat.); w art. X wyrane
zastrzeenie, e opiekunami dzieci i majtku spadkowego usta-

nowi mona tylko krewnych; w art. 9 niektóre odchylenia

od Dat. co do prawa poboru dziesiciny od znalezionego skarbu;

w art. 12 przepis, e za przygod kmiecia w zleconej mu pracy

nie odpowiada si gowszczyzn (jak w Dat.), jeno wynagro-

dzeniem szkody; w art. 36 zasad, e nie tylko za umylne

podpalenie, ale take za poar, który wynik z grubego nie-

dbalstwa, wróci naley szkod w dwójnasób (w Dat. w tym

ostatnim wypadku przepisany tylko zwrot szkody rzeczywistej);

w art. 39 rozrónienie midzy obowizkiem do odszkodowania

a nieodpowiedzialnoci w miar tego, czy rzecz najta ulega

zniszczeniu bez obecnoci, czy te w obecnoci waciciela;

w art. 40 ograniczenie zakazu pobierania lichwy tylko od du-

ników ubogich; w art. 41 rozszerzenie odpowiedzialnoci za-

stawnika za zniszczon rzecz zastawn nie tylko na ten wy-

padek, jeli j zniszczy ze swawoli (jak Dat.), ale i wtedy,

jeh nie dooy naleytej starannoci; w art. 50 przepis, do-

zwalajcy redhibicyi kupionej krowy, jeli do roku nie da cie-

lcia; w art. 64 cisy obowizek, woony na towarzysza

podróy, udzielenia pomocy w przygodzie, pod zagroeniem

nastpstw karnych; w art. 88 przepis, dozwalajcy krewnym
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wykonania prawa bliszoci w cigu roku nawet w tym wy-

padku, jeli poprzednio udzielili pozwolenia na przeda, o ile

chodzi o przedmiot, pozbyty przez ubogiego; w arl. 92 zasad,

e suebnik z powodu przygody w drodze, na któr wybra
si sam, bez nakazu paskiego, nie moe da odszkodowa-

nia od pana; w art. 95 postanowienie, e za zranienie bydl-

cia, zajtego na szkodzie, zwróci naley czwart cz jego

wartoci; w art. 96 zmian przepisów Dat., e za mier i zra-

nienie, spowodowane przez postraszonego konia, paci naley

gowszczyzn i nawizk tylko w takim razie, jeeli konia

umylnie postraszono; w art. 99 dodatek, e jeli chory zmar,

lekcewac sobie rady lekarza, ten ostatni nie moe by po-

cignity do odpowiedzialnoci; w art. 101 zasad, i robo-

tnicy dziel si zarobkiem w stosunku do wyoonej pracy;

w art. 102 zmian, i pasterz, któremu uszkodzono zwierz

powierzone, uchyla si od odpowiedzialnoci nie przez przy-

wiedzenie wiadków, ale samego waciciela na miejsce wy-

padku; w art. 103 dodatek o winnicach ^ domach i mynach,

oraz przepis, e koció spalony winien by odbudowany z do-

chodów zapisowych; w art. 105 wyrany przepis, i materya,

skradziony przez rzemielnika, winien by zwrócony w czwór-

nasób; w art. 107 postanowienie, i zdobycz wojenna staje si

wasnoci prywatn zdobywcy; w art. 117 uzasadnienie wy-

sokoci gowszczyzny (365 z.), niezawarte w Dat., e orga-

nizm ludzki skada si z 365 czonków; w art. 119 ustalenie

liczby wiadków procesowych 3 (zam. 2—3, jak w Dat.);

w art. 120 przepis, i sdzia nie powinien u innych osób za-

siga rady co do wyroku, który ma wyda, jak niemniej od-

mienne od Dat. uzasadnienie myli, i sd nie powinien orze-

* Dodatek ten niekoniecznie musia si znajdowa w Macierzy, móg
te by przydany we Lwowie; w w. XV uprawiano bowiem wiiiograd

we Lwowie, a róda wspominaj o winnicach lwowskich; por. Lewan-
dowski, Dawne winnice lwowskie, Ruch liter. 1876, 343 n., zwaszcza
za niezuytkowany tame dokument z r. 14:17, na który zwróci mi uwag
dr. Czoowski, Akta grod, i ziem. IV. nr. 30.
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ka jednostkowo; w art. 123 postanowienie, i sdzia zbada

ma legitymacy wystpujcego w sporze zastpcy kobiety, jako

te, e kobieta, przegrywajca proces z winy zastpcy, nie po-

nosi std adnej szkody; wreszcie w art. 124 opis formalnoci

skadania przysigi (pooenie rki na krucyfiksie i uprzednie

pokropienie wod strony przysigajcej przez przeciwnika),

jako te przepis, e przysiga dopuszczalna jest take w spra-

wach mniejszych. Wszystkie te zmiany mogy si znale bd
to ju w Macierzy, bd te s dzieem samego dopiero St. O.;

jakkolwiek zreszt tre niektórych przechyla szal prawdo-

podobiestwa bd to na jedne, bd na drug stron: i tak

n. p. zmiana w art. 105 bdzie prawdopodobniej przeksztace-

niem samej Macierzy, zmiany w art. 124 nalee bd raczej

do St. O.

Drug grup rozpatrywanego tu materyau stanowi te do-

datki, zmiany i przeksztacenia odnonych ustpów Dat. (lub

SR.), codo których jest rzecz niewtpliw, e doko-

nane zostay dopiero w St. O. Podajc je w poniszem

zestawieniu, mamy oczywicie na myli tylko zmiany rzeczowe;

nie znajc tekstu Macierzy, nie mamy monoci dociekania

zmian stylistycznych, przeksztace zewntrznej formy poszcze-

gólnych przepisów, jakkolwiek pod tym wanie wzgldem re-

formy St. O. zdaj si siga najdalej i odnosi do kadego

chyba artykuu. Wszystko przemawia bowiem za tem, e Ma-

cierz lwowska, podobnie jak inne znane nam dzi zwody Dat,

posiadaa na ogó t sarn co i one faktur zewntrzn, form

bardziej rozwlek, czsto argumentujc, w okreleniach poj
i zasad prawnych niezawsze cis, czasem opisow; faktura

St. O. zblia si w tych wszystkich szczegóach o wiele bar-

dziej do wzorów zachodnich, przyswaja sobie zachodni te-

chnik formowania przepisów, jest tedy oryginaln prac redak-

tora tego zabytku.

Co do zmian i dodatków rzeczowych, usun naley

przedewszystkiem jedne grup ustpów, o których nawet w pra-
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cach najnowszych ^ mówi si zgofa niepotrzebnie przy rozpa-

trywaniu kwestyi niniejszej. Mamy tu na myli t. z. > przydatki

królewskie«, doczone w 34 wypadkach do poszczególnych

artykuów St. 0.^ z okazyi jego zatwierdzenia na sejmie

z r. 1519. Ich pochodzenie polskie nie ulega oczywicie adnej

wtpliwoci; nie przedstawia jednak adnego znaczenia przy

rozdziale skadników samego St. O., jaki podano do zatwier-

dzenia; statut ten bowiem by ju w caoci gotowy, zanim

si wyonia sprawa jego zatwierdzenia przez króla i uzupe-

nienia go przydatkami królewskimi.

Do zmian, dokonanych w samym St. O., zahczaj niektórzy

autorowie dawniejsi ^ glosy polskie, dodane w niektórych arty-

kuach do odpowiednich wyrazów aciskich, tak w art. 6: in

vim pacti ...alias o zakad, w art. 19: obtegere alias ogarn,
w art. 23: cum corulo alias z lask, w art. 34; cum signo fur-

tivae rei alias z licem, w art. 36: de incendiis et arvipiriis

ahas poarów, w art. 48: quod non esset (euus) ptisicus alias

dychawiczny aut nosaty, w art. 52: de vasis ex arilla fabri-

catis pro vino infundendo, quae vocantur banie winne, w art

61: homicida tyrannicus hominum ahas zabijacz, w art. 70:

de molendino manuali alias o arnowem mynie, w art. 84:

hospitalarius alias szpitalny, w art. 86: navis alias okrt. Jak-

kolwiek jest rzecz pewn, e dodatki te powsta mogy do-

piero w Polsce, nie mona przecie przesdza, czy znajdo-

way si ju w oryginale ormiaskim St. O.; nie jest bowiem

wykluczone przypuszczenie, e jako glosy do poszczególnych

wyrazów technicznych mogy by przydane dopiero w tóma-

czeniu aciskiem, jakiego dokonano r. 1518/9 celem przedo-

enia go królowi do zatwierdzenia.

Niewtpliwie dodatkami samego St. O. w jego

tekcie oryginalnym s wszystkie osobne wzmianki o Or-

1 Kutrzeba, Datastanagirk 677.

^ Por. Corp. iur. Pol. III. str. 421.

s Bischoff, Das alte Recht, Blatter 1857, 257.
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mianach, ormiaskich urzdzeniach . ormiaskich spra-

wach i t. p., przydane oczywicie w tym celu, aeby odnone

osoby i stosunki ormiaskie wyróni od osób i stosunków

nieormiaskich. Karst dostrzeg trafnie ^, e wzmianki te nie

raogJy powsta w samej Armenii, gdzie ludnoci ormiaskiej,

jako zarodowej, nie byo potrzeba przeciwstawia innej
;
jako

w istocie w znanych nam zwodach Dat. wzmianek takich nie

spotykamy w odpowiednich miejscach; nie byo ich niewtpli-

wie take w zoonej w Armenii Macierzy lwowskiej. Potrzeba

dodania ich moga si nasun dopiero na obczynie, kiedy

Ormianie znaleli si w otoczeniu innych narodowoci, kiedy

zatem zachowane przez nich prawo rodzime odczuo potrzeb

wyrónienia stosunków ormiaskich od nieormiaskich. Ponie-

wa Macierz, zanim si dostaa do Lwowa, uywana bya przez

Ormian przez pewien czas w Tatarszczynie 2, przeto nasuwa

si jeszcze pytanie, czy dodatki owe nie przedostay si do

Macierzy ju w czasie ich pobytu w tamtych stronach. Pyta-

nie to naley zaprzeczy ze wzgldu na stwierdzony powyej

szczegó, e nie dadz si w ogóle wykry jakiekolwiek lady

przerobienia Macierzy w czasie postoju tatarskiego 3; co z tej

grupy dodatków spotykamy w St. 0., naley tedy uzna za

przeksztacenia samego statutu lwowskiego. Do przeksztace

tych zaliczymy tedy nastpujce ustpy: w art. I: Johannes Dei

gratia rex Armeniae; w art. H: item Theoti regis Armeniae

memoria... et aliorum regum et principum... Armeniae; w art.

III: reges Armeniae iuris formam iudicibus decernunt talem;

w art. VII: de iure testamentorum Armenicorum i aliuo Armeno

oppresso infirmitate; w art. 11: sicut in terra Armeniae fit;

w art. 12: si aliuis Armenus mandaverit; w art. 18: si ali-

quis Armenus emerit; w art. 57: debet probare super Arme-

num Armenis, tantum ex genere Armenorum; w art. 61: si

» Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 349,

« Por. str. 150.

» Por. str. 190.
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Armenus Arraenum nfamaverit; w art. 112: si aliuis nego-

tiura Armenicum susceperit; w art. 117: si aliuis Armenum
occiderit; w art. 118: secundum iura scripta Armenorum, cui-

libet ex Armenis, Armeni per ducea et principes . . . privilegiati;

w art. 120: viros probos, iuris Armenici peritos; w art. 124:

ius scriptum Armenicum ita diffinit, si uispiara homo aliuera

Arraenum iure Armenico attraxerit ad iurandum i ille Arme-

nus nemine teste fultus; nadto szereg innych wzmianek o in-

stytucyach lub organach prawa ormiaskiego, które omówimy
poniej ^

Do rzdu zmian, przeprowadzonych dopiero w St. O., zah.

czymy take te przeisztacenia, w których pewne przepisy

przystosowano do zwyczajów i stosunków kultu-

ralnych zachodnich, w przeciwstawieniu do tego, co pod

tym wzgldem istniao na Wschodzie. Tutaj naley charakte-

rystyczna zmiana przepisu o odpowiedzialnoci za zbudowanie

wadliwego ganku, zawarta w art. 66, dokonana w zwizku
z odmiennym sposobem budowania domów^ na Zachodzie 2.

Z podobnych pobudek przeksztacono tu niektóre oblicze-

nia wartoci pieninych, przystosowujc je do stopy
monetarnej, uywanej w Polsce; naley tu ustp art.

117, stanowicy o gowszczynie 365 zotych (floreni, w Dat.

tyle dahekanów), tudzie ustp w art. 122 o winach niestania

w wysokoci 3 i 6 groszy. Opisowe okrelenie w art. 48 i 50:

suo grosso et impensa ehberare, intercedere, jeU nie s wy-

raeniem, uytem dopiero w tómaczeniu aciskiem, i znajdo-

way si ju w podobnym ksztacie w oryginale ormiaskim,

trzeba bdzie, ze wzgldu na wzmiank o groszach, zaliczy

równie do samoistnych zmian St. O.

Inn nalec tu grup stanowi przeksztacenia
wzmianek o stosunkach spoecznych armeskich
nieodpowiadajcych odnonym stosunkom w Polsce; zmiany

» Por. str. 209 n.

» Por. str. 85.
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polegaj tu albo na przystosowaniu pewnych poj do stosun-

ków polskich, albo przynajmniej na zatarciu pewnych, zbyt

jaskrawych rysów organizacyi spoecznej armeskiej. Tak
w art. 1, ustp Dat. o felonii wazalów wobec ksit dzielni-

cowych zmieniony na ogólnikowe okrelenie: si quis iuris regii

aut domini fuerit excessivus; w art. 11 wzmianka o »naharar«

armeskich, zawarta w Dat., zmieniona na >magnas aut pa-

tricius*; w art. 14 ustp Dat. o obrazie króla i ksit (dziel-

nicowych) zmieniony na maledictio in tergum Regiae Maiestatis

aut alicui ex consiliariis ordinis senatorii, a w dalszym cigu:

aut patriciis senatoribus; w art. 104 ustp Dat. o ksitach
zmieniony na domini, a w dalszym cigu, gdzie mowa o za-

rzdzeniach króla i ksit dzielnicowych co do handlu, wsta-

wiono: sicut Regia Maiestas cum consilio suo instituerit.

W art. 14 ustp Dat. o sdzie biskupa i wardapetów oddano

za pomoc zwrotu: ad episcopum aut ad magnos praelatos et

doctores, a w art. 33 w miejsce wardapetów Dat. podstawiono

okrelenie: ius spirituale^

Niewtpliwie uzupenieniami St. O. s ustpy, wspomina-

jce o pewnych organach urzdowych ormiaskich, nieznanych

w prawie staroarmeskiem, a wytworzonych dopiero we Lwo-

wie. Nale tu mianowicie w zm i a n k i o wójtach ormia-
skich, w art. VI: ad advocatum duobus venientibus Armeni-

cum, w art. 118: sententiam iudicis vel advocati... Armeno-

rum, w art. 122: per signum advocati Armenici... evocatus

i succumbendo poenam... advocato... Armenorum, w art. 124:

praesente advocato Armenico. Co do wzmianek o starszy-

nie ormiaskiej, niekoniecznie kada musi by dodat-

kiem St. O.; instytucy t znao bowiem take narodowe prawo

armeskie i wspomina o niej nieraz w Dat.; takie przejtki

* Co do niektórych przytoczonych tu zwrotów nie jest zreszt rzecz

pewn, czy nie zostaJy wprowadzone dopiero w tJómaczeniu Zaci-
skiem. MógJ n. p. orygina statutu zawiera jeszcze wyrane wzmianki

o naharar i wardapetach, które dopiero w tZómaczeniu oddano przez ma-

gnates et patricii i magni praelati.

Studya nad hist. prawa polskiego IV. 27
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ustpów o starszynie, zaczerpnite wprost ze zwodu Gosza

(Macierzy), dadz si mianowicie wykaza w art. 19, 58 i 59

St. O. Ale kilka innych ustpów o starszynie, dla których

nie znajdujemy ju odpowiedników w Dat., naley wedug
wszelkiego prawdopodobiestwa do samoistnych dodatków i prze-

ksztace St. O.; odpowiadaj one wybitnemu znaczeniu, jakie

instytucya starszyzny uzyskaa w yciu publicznem gminy Or-

mian lwowskich ^ Nale tu ustpy: w art. VII, w myl któ-

rego wiadkowie testamentowi brani by maj ex officio senio-

ratus (w Dat. mowa ogólnie tylko o wiadkach testamentowych),

w art. 122 dwukrotna wzmianka o seniores Armenorum, w po-

czeniu z wiadomociami o wójcie ormiaskim jako naczel-

niku sdu, zapewne te przepis art. 120, ustalajcy liczb ase-

sorów wójta ormiaskiego (viros probos, iuris Armenici peritos),

t. j. niewtpliwie starszyzny, przyczem poród trzech rónych

cyfr raoUwych przytoczona take szóstka, odpowiadajca rze-

czywistemu skadowi ówczesnego grona starszyzny 2; wreszcie

przepis art. 124, wymagajcy przy zoeniu przysigi przez

Ormianina obecnoci wójta ormiaskiego cum illis viris, qui

secum solent in iudicio praesidere, zatem znowu niewtpliwie

starszyzny.

Kilkakrotne wzmianki o sdziach lub sdzie ormiaskim

(iudex Armenicus. iudicium Armenicum, iudiciale officium Arme-

nicum, art. 39, 88, 119, 120, 121, 122), niewymieniajce ju
szczegóowo osób, które wchodz w jego skad, t. j. wójta

i starszyzny ormiaskiej, maj wprawdzie w ródle, na którem

si opary, odpowiedniki, wzmiankujce o sdzie lub sdziach,

ale przez dodatek »ormiaski« zdradzaj si jako przekszta-

cenia samego St. O., który w ten sposób wyróni i prze-

ciwstawi chcia ten sd innym sdom, dziaaj-
cym we Lwowie. Takie przeciwstawienie widoczne jest

zwaszcza w art. 88, który w odnonym ustpie stanowi, i

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 8 n.

2 O innych cyfrach por. wyej str. 108 n.
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zeznanie kupna-przeday dóbr nieruchomych winno by czy-

nione coram iudice Armenorum, et sub istius iudicis sigillo . .

.

littera obtineri et extradi debet; widoczna, e byy jeszcze inne

sdy na miejscu, roszczce sobie prawo przyjmowania tga
rodzaju zezna, i e chodzio wanie o zapobieenie ich mie-

szaniu si w te sprawy: zastrzeenie to mogo mie praktyczn

donioso dopiero w stosunkach lwowskich, i dla tego niniej-

sz zmian przypisa naley równie St. 0-mu ^

Podobny charakter wykazuje te dwukrotne wyrane
przeciwstawienie stosowanego w tych sdach prawa
ormiaskiego innym prawom obowizujcym.
Art. 73, wzbraniajc przyjmowania zastawów od wdów, wy-

raa si: si in alio iure aliuo pignora a viduis recipere licet, in

nostro ta men Armenico istud interdictum est; art. za 86,

jakkolwiek omawia rzecz, bezprzedmiotow w stosunkach lwow-

skich, t. j. spraw wynagrodzenia za wyratowanie rzeczy z roz-

bitego okrtu, nie omieszka przecie podkreli odmiennego

stanowiska prawa ormiaskiego, w myl którego za ratunek

nie naley si adne wynagrodzenie: sed de iure Armenico id

observatur, quod pro tali iuvamine nihil est recipiendum. Zno-

wu owo przeciwstawienie ormiaskiego prawa zasadom innych

praw mogo si nasun dopiero we Lwowie; odnone ustpy

s tedy bez wtpienia przeksztaceniami St. O.

Widoczne przystosowanie do ram organizacyi

miejskiej zachodniej, jak przedstawiay take urzdze-

nia lwowskie, wykazuj dwa ustpy art. 46 o warunkach wy-

konania prawa bliszoci przy przeday domów. W podstawo-

wym artykule Dat. rozróniono tu dwa wypadki: przeda

w miecie warównem (in einer Stadt mit Mauern) i na wsi

(im Dorfe), ustanawiajc w obu razach odmienne czasokresy

co do wykonania rzeczonego prawa. Podobne rozrónienie prze-

prowadza take St. O., okrelajc wypadek pierwszy zwrotem:

si aliuis... vendiderit domum in civitate et iure munici-

1 O podstawie przepisu w Dat. por. str. 90.

27*
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pali, w drugim za wypadku podstawiajc w miejsce wsi:

suburbium 1. 1 t wic zmian odnie musimy do St. O.,

podobnie jak inny ustp, w art. 57, który liczc si z róno-

rodnem zaludnieniem Lwowa, orzeka wyranie, rónic si tu

od Dat., e w sporach przeciw Ormianom stawa mog jako

wiadkowie tylko Ormianie ^.

Do rzdu samoistnych dodatków i przeksztace St. O. za-

liczy naley jeszcze niektóre ustpy, które s niewtpliwie od-

biciem uj awnion ych dopiero poród Ormian lwow-
skich potrzeb ycia prawnego, lub odgosem roz-

grywajcychsi tamewalkpolitycznych. Do rzdu

tych zmian zaliczymy, odkadajc uzasadnienie do nastpnego

rozdziau 3, zawarte w art. YII i VIII przepisy o niewzruszal-

noci testamentów przez krewnych, w art. 88 ustp stwierdza-

jcy, i wadza sdziego ormiaskiego procedit ex auctoritate

Regiae Maiestatis, w art. 118 uzasadnienie prawa apelacyi

wzgldem na to, i Ormianie uprzywilejowani s przez królów,

nie przez miasta, e na zasadzie tych przywilejów poddani s
jurysdykcyi samego króla, nie za jakichkolwiek innych czyn-

ników, e wic w lad za tern tylko król, jako ródo nada-

nego im prawa, nie za kto inny. winien ich sdzi.

Najwaniejsz wreszcie i najliczniejsz grup przekszta-

ce, przeprowadzonych w St. O., stanowi te ustpy, w któ-

rych redaktor zawarte w Macierzy (Dat.) przepisy uzupe-
ni lub zmieni postanowieniami, zaczerpnitemi
z innych róde prawnych. Nale tu przedewszystkiem

uzupenienia i zmiany, oparte na Ksidze prawnej sy-

ryjsko-rzymskiej, zawarte w art. I, 11,61, 62, 108—111,

* Por. str. 77.

* Por. jeszcze str. 80. W Corp. iur. Pol. III. 417 przyjmowaem
jeszcze, jak obecnie widz, Wdnie, jakoby niektóre inne artykuy lustpy

artykuów) powstay dopiero w Polsce, n. p. przepis o stacyach onier-

skich (art. 85). Przepis ten opiera si na Dat,, odnone twierdzenie moje

naley tedy sprostowa.

* Por. rozdz. YI.
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113, 114 i 116 ^ Ksiga ta znajdowaa si niewtpliwie w^ tym

samym kodeksie rkopimiennym, który zawiera take tekst

Macierzy 2; poniewa jednak we wszystkich innych, dochowa-

nych po dzi dzie rkopisach armeskich SR. jest cile wy-

odrbniona od Dat., jaka osobna, niezmiszana z nim w po-

szczególnych artykuach cao, przeto nie mona wtpi, e
takie samo wyodrbnienie istniao take w pierwotnym rko-

pisie lwowskim; wplecenie pewnych, wybranych tylko przepi-

sów SR. w sam macierzysty zwód Dat, i to w przewanej

czci przy równoczesnem dokonaniu zmian nie tylko stylisty-

cznych, ale i rzeczowych, musi by dzieem redaktora St. O.

Liczniejsze jeszcze przejtki z ksig prawa niemiec-

kiego w art. 3-6, 8, 34, 35, 37, 44, 46, 48, 49, 57, 60, 63,

75, 83, 88-91, 95, 98, 102, 104, 105, 115 118—124 3, tu-

dzie z zabytków ustawodawstwa polskiego w art.

III, VII—IX, 20, 23, 42, 44, 46, 48, 49, 58, 88, 104, 108, 115,

116, 122 i 123*, mniej lub wicej zgodne z odpowiedniemi

ródami podstawowemi, s oczywicie take przeksztaceniami

dokonanemi w samym dopiero St. O.; owe bowiem pomniki praw

zachodnich, zarówno ze wzgldu na czas, jak i miejsce po-

wstania, nie mogy wpyn w niczem na tre i ukad samej

Macierzy. Wyosabniajc poprzednio te elementy prawa zacho-

dniego, zmuszeni bylimy, w braku penego tekstu Macierzy,

porównywa je przewanie z tekstem pierwotnego zwodu Dat.

(A), gdzie to za byo moliwe, take z niektórymi, dochowa-

nymi po dzi dzie tekstami pochodnymi tego zabytku ^. O tyle

podstawa porówna jest niedokadna: waciwie bowiem nale-

aoby tu przeprowadzi porównanie z sam Macierz. Gdy

za Macierz moga mie jakie samoistne przeksztacenia czy

dodatki, niezawarte w adnym z dochowanych dzi zwodów

* Por. str. 51.

2 Por. str. 158.

3 Por. str. 51. 52.

* Por. str. 52.

5 Por. rozdz. III i str. 167 n.
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Dat., przeto nasuwa si wtpliwo, czy w tym lub owym
ustpie nie uznalimy czego za zmian dokonan pod wpy-
wem praw zachodnich, zatem za zmian samego St. O., co

waciwie zmienione ju byo w Macierzy samej, zatem do

przeksztace St. O. zaHczone by nie moe. Na to odpowie-

dzie trzeba, e tego rodzaju niedokadno w segregacyi ma-
teryau jest w zasadzie moliwa; o ile jednak jest, niewtpli-

wie moe si odnosi tylko do wypadków nielicznych i pod-

rzdnego znaczenia, które ogólnego wyniku tych dochodze
nie zmieniaj. Przeksztacenia te wprowadzaj cay szereg

instytucyj i zasad prawnych wybitnie zachodniego pochodzenia,

obcych narodowemu prawu armeskiemu, e tu wspomniemy
tylko o karze infamii (art. III. 80, 104), o bezwzgldnym na-

kazie stosow^ania kary mierci wobec zodziejów (art. 37, 60,

90) i pooców (art. 42), o wymiarze gowszczyzny wedug
wieku zabitego, nie sprawcy (art. 4—6), o poszukiwaniu nie-

znanego zabójcy przez krewnych (art. 58), o zachodtwie

(art. 48, 50), o wzbronieniu lichwy w rozumieniu prawa za-

chodniego (art. 40). o trzydziestoletniej dawnoci zastawu

(art. 108), o cieniu byda zajtego na spasi (art. 95), o wy-

mogu osiadoci wiadków (art. 60), o dopuszczalnoci apelacyj

(art. 118). Ponadto co do niektórych ustpów da si stwier-

dzi, i zaczerpnite zostay z wymienionych powyej pomni-

ków prawa zachodniego prawie dosownie (por. art. IX, 20

i 58). Ze w istocie redaktor St. O. czerpa wprost z owych

pomników, wiadcz kilkakrotne wzmianki jego, w których

odnosi si do istniejcego ju (spisanego) prawa, a które,

zgodnie z poprzednim wywodem i, uzna trzeba za przejtki

z gotowych zwodów prawnych, przyczem tre przejtków

wskazuje na pochodzenie z pomników prawa zachodniego, tak

w art. 35: ius diffinit (odp. ZS. II. 47), w art. 49: iure ita dic-

tante (odp. ZS. I. 9 i in.), w art. 90: ius decernit (odp. ZS. II.

13), przedewszystkiem za w art. 49: manifeste ius diffinit

* Por. str. 184 n.
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(odp. ZS. III. 48) i w art. 118: iure iusto et legitimo decretum

est (odp. ZS. II. 12). W tych wszystkich wypadkach zuytko-

wanie pomników prawa zachodniego, zatem te przeprowa-

dzenie zmian w samym dopiero St. O. nie moe podlega

wtpieniu.

Do rzdu przeksztace St. 0-go zaliczymy wreszcie, bd
na pewno, bd przynajmniej z wielkiem prawdopodobie-

stwem, kilka ustpów, opartych na zuytkowaniu zasad

praktyki miejscowej (w art. IX, 80, 87, 103 i
107)i;

i te zmiany bowiem nie mogy by przeprowadzone w Macie-

rzy, która powstaa w czasie przed przybyciem Ormian do

Lwowa.

VL

Geneza i charakterystyka Statutu ormiaskiego.

Kiedy powsta Statut ormiaski, jako nowa, odmienna od

pierwotnej Macierzy redakcya prawa, obowizujcego w gminie

Ormian lwowskich?

e nie ma najmniejszego dowodu, jakoby powsta dopiero

w ostatnich czasach przed zatwierdzeniem z r. 1519, w r. 1518/9,

przez zuytkowanie postanowie ordynacyj z r. 1510 i 1518,

jak mniema prof. Kutrzeba, e owszem w czasie tym by ju
zwodem gotowym, dawniej istniejcym, co do którego w r. 1518/9

chodzio tylko o dokonanie przekadu z oryginau ormiaskiego

na jzyk aciski, wykazalimy powyej ^.

Wic kiedy przedtem powsta statut?

Pierwsz w tej mierze, niezawodn wskazówk po-

daje kilka artykuów tego zabytku, wspominajcych wyranie

o wójcie ormiaskim (advocatus Armenorum), t. j. art. VI,

1 Por. str. 52.

2 Por. str. 31 n. 115 n. 123.
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118, 122 i 124 ^ Poniewa wzmianki te nie mogy si znaj-

dowa w Macierzy, i s niewtpliwym dodatkiem samego St. O.,

ów statut za zoony zosta we Lwowie, przeto wynika std.

e powsta móg tylko w tym czasie, kiedy gmina
ormiaska lwowska posiadaa wasnego wójta.
Statut zoony tedy zosta conajpóniej r. 1469.

gdy w roku tym zniesiono tamtejsze wójtowstwo ormiaskie,

i nigdy ju póniej nie doszo do przywrócenia tego organu

we Lwowie -.

eby utrz3'ma tez, e St. O. powsta póniej, po r. 1469,

trzebaby si uciec do sztucznych kombinacyj, z których jednak

adna nie wytrzyma krytyki. Monaby najpierw, uwzgldniajc

fakt, e po zniesieniu wójtowstw^a ormiaskiego we Lwowie,

utrzymay si jeszcze, conajmniej do pierwszych dziesitek lat

wieku XVI, dwa osobne wójtowstwa ormiaskie na przedmie-

ciach lwowskich, w jurysdykcyi dekanalnej i na Podzaniczu %
postawi twierdzenie, e wzmianki St. O. o wójcie ormiaskim
odnosz si wanie do jednego z owych wójtów przedmiej-

skich. Wobec tego zaznaczy trzeba przedewszystkiem, e owe
wzmianki mówi o wójcie jako organie wadzy sdowniczej:

art. VI wspomina o stronach procesowych, stawajcyeh przed

wójtem, art. 118 o apelacyi od wyroków wójtowskich, art, 122

o pozwie wychodzcym od wójta, art. 124 o udziale wójta

przy zoeniu przysigi procesowej. Z dwu wójtowstw ormia-

skich przedmiejskich, jedno, na Podzamczu, nie miao wedug
wszelkiego prawdopodobiestwa wadzy sdowej *; monaby tu

wic myle co najwicej o wójtowstwie jurysdykcyi dekanal-

nej. Nie atwo jednak przypuci, eby w tem rodowisku

drobnych, biednych, niewtpliwie mao kulturalnych osadników

ormiaskich, zasiedlajcych jurysdykcy dekanaln, zrodzi si
moga potrzeba tak gruntownej przeróbki kodeksu macierzy-

* PeZne cytaty por. str. 209.

* Balzer, Sdown. ormia. 133 n. 140 n.

s Ibid. 165 n.

* Ibid. 172 n.
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stego, jak przedstawia St. 0. Nie mona przyj, eby znalaz

si tu kto, choby nim by sam wójt ormiaski teje jurys-

dykcyi, ktoby potrafi dokona owej przeróbki w sposób, w jaki

si nam ona przedstawia, wiadczcy bd co bd bardzo

dodatnio o zmyle prawniczym redaktora, o wyszkolonej do-

brze na wzorach zachodnich technice redaktorskiej, o szerokiej

znajomoci zasad polskiego i niemieckiego prawa, o zdolnoci

czenia w organiczn cao zasad prawa zachodniego z or-

miaskiem. Te same spostrzeenia odnosz si take do sto-

sunków ormiaskich na Podzamczu, gdybymy, wbrew przyto-

czonemu poprzednio argumentowi, przyj mieli moliwo po-

wstania St. O. na tem przedmieciu.

Zwróc jeszcze uwag na omówiony ju poprzednio przy

innej sposobnoci stosunek art. 46 St. O. do odpowiedniego

ustpu Dat. II. 53 ^ Dat. okrela terminy dawnoci przy po-

zbyciu domów i innych rzeczy nieruchomych z osobna w mie-

cie, z osobna na wsi; St. 0. zmienia ten podzia, rozróniajc

przedae w miecie i na przedmieciach. Widocznie

chodzio o zastosowalno statutu w takim sdzie, który roz-

ciga wadz zarówno na miasto jak i na przedmiecia: takim

organem by tylko sd wójta ormiaskiego lwowskiego, wa-
ciwy nie tylko dla Ormian miejskich, ale i tych, którzy sie-

dzieli na przedmieciach krakowskiem i halickiem^. Wadza
wójtów ormiaskich jurysdykcyi dekanalnej czy Podzamcza

rozcigaa si tylko na odpowiedni cz przedmiecia; roz-

rónienie midzy miastem a przedmieciem byoby tu zgoa

bezcelowe.

W kocu przypomnie trzeba, e kiedy w latach 1518/9

poruszon zostaa sprawa zatwierdzenia St. O., chodzio nie-

wtpliwie o zatwierdzenie takiego statutu, którego

przedtem uywaliOr mianie miasta Lwowa, nie za
któregokolwiek z przedmie lwowskich. Dekret Zygmunta I

1 Por. str. 77. 211.

2 Balzer, Sdown. ormia, 92 n.
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Z 19 padziernika 1518, rozstrzygajcy spór totius communi-

tatis Armenorum Leopoliensium z wadzami c i v i t a-

tis nostrae Leopoiiensis, poleca, ut ipsi Armeni (zatem miejscy)

ius suum lingua Rathenica seu Latina conscriptum . . . pro-

ducant (celem zatwierdzenia) i, sam za przywilej zatwierdza-

jcy królewski z r. 1519, powoujc dawniejsze spory inter

illos (poprzednio: Armenos Leopoliensesj a wadzami miej

-

skiemi de ipsis eorum iuribus, orzeka, i prawa te, przeo-

one obecnie z jzyka ormiaskiego na aciski (St. O.), maj
ich na przyszo obowizywa 2. Jeszcze wic przed zatwier-

dzeniem z r. 1519 Statut ormiaski by prawem Ormian mia-

sta Lwowa. Gdyby przyj, e redakcyi jego dokonano na

którem z przedmie lwowskich, trzebaby te konsekwentnie

poczy z tera zgoa nieprawdopodobne przypuszczenie, e ta

przeróbka, zrazu przedmiejska, przyjta zostaa jeszcze przed

wypadkami z r. 1518/9 jako prawo obowizujce w gminie

Ormian lwowskich.

Druga kombinacya, jak celem ratowania teoryi o póniej-

szem (po roku 1469) powstaniu St. O. monaby ustawi, mu-

sia-aby wyj z tego zaoenia, e statut powsta wprawdzie

w gminie Ormian miejskich, i to ju po zniesieniu wójtowstwa

ormiaskiego, e jednak ze wzgldu na stae denie tej gminy

do odzyskania tego wójtowstwa, jakie si w niej utrzymao a
do pocztków v\ieku XVP, umieszczono w statucie wzmianki

o wójtowstwie celem zaznaczenia tych dnoci oraz poparcia

ich, przy zdarzonej okazyi. wyranemi postanowieniami samego

statutu. Ale i to przypuszczenie nie da si utrzyma jako za-

sadne. Poczynajc od r. 1469 przepisy prawa ormiaskiego

stosowano w sdach, w których urzd awników sprawowaU

wprawdzie starsi ormiascy, w których jednak przewodniczy

wójt prawa niemieckiego ^ przedstawiciel gminy miejskiej, opie-

1 Bischoff, Urkunden nr. 28.

2 Corp. iur. Pol. III. nr. 215 str. 428.

» Balzer, Sdown. ormia. 138 n.

* Ibid. 140.
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rajcej si wszelkimi rodkami przywróceniu wójtowstwa or-

miaskiego; nie jest tedy rzecz prawdopodobn, eby w tym
czasie moga dla tych sdów powsta przeróbka z wzmian-

kami o wójcie ormiaskim, eby j przyjli i wedug niej sdy
odprawiali wójtowie miejscy. Naodwrót umieszczenie tych

wzmianek jako prostego tylko, rzeczywistoci nieodpowiadaj-

cego postulatu, nie mogo przynie take adnych szczegól-

nych korzyci Ormianom. Bd co bd bowiem St. O. mia
wtedy tylko powag na wewntrz, wobec Ormian samych; nie-

uznany formalnie jakiem wyranera postanowieniem wadz
miejskich, ani niezatwierdzony jeszcze przez króla, uchodzi

raczej za spis zwyczajów prawnych ormiaskich \ którego po-

stanowienia nie wizay innych, poza gmin ormiask stoj-

cych czynników 2. To te nawet tam. gdzie postanowie jego

dayby si wysnu pewne konsekwencye co do wzajemnego

stosunku Ormian do owych czynników zewntrznych, w tym
wypadku z wzmianek o wójcie ormiaskim obowizek miasta

szanowania czy uznawania tej instytucyi, nie mona byo z po-

stanowie takich obiecywa sobie istotnych korzyci. Wszelk
wtpliwo usuwa wreszcie tekst art. 124, w myl którego

ceremonia przysigi ormiaskiej ma si odbywa praesente

advocato Armenico cum illis viris, qui secum soleni

in iudicio praesidere; postanowienie toma tu widocznie

na myh faktyczny, rzeczywisty, daWn praktyk ustalony

zwyczaj odprawiania sdów ormiaskich przez wójta ormia-
skiego w otoczeniu starszyzny, nie mogo zatem powsta

w czasie, kiedy na czele sdownictwa ormiaskiego stan wójt

miejski.

Tak wic zawodz wszelkie próby przesunicia daty po-

wstania St. O. na czas po roku 1469; musimy z koniecznoci

wróci do zapisanego na czele spostrzeenia, e istnia on

1 Por. str. 132.

* Por. jeszcze str. 220.
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ju, jako przeróbka pierwotnej Macierzy lwow-

skiej, conaj póniej w tym (1469j roku.

Jest te szereg dowodów porednich, stwierdzajcych, i
rzeczywicie stosowano go ju okoo tego czasu, zwaszcza

za, e stosowano go na dugo przed podjt r. 1518/9 akcy

o zatwierdzenie królewskie.

R. 1476 Jakób Astajowicz Ormianin lwowski, polubiv/szy

córk innego Ormianina Szymka. zeznaje przed aktami miej-

skiemi, i te post filiam suam omne illud sibi dedit et extra-

didit, quod se daturum secundum ritum Armeni-

cum sibi promiserat^ Widocznie przed zawarciem ma-
estwa stana pomidzy oblubiecem a ojcem oblubienicy

umowa co do jej wyposaenia. Wymogu takich umów przed-

lubnych nie stawia Dat.; dopiero w St, O. art. VIII uznano

je wyranie: sponsus imprimus debet facere contractum cum

patre sponsae, ut scilicet ei iam assignaretur certa guantitas

et iialitas dotis, quam postea erit accepturus-. Zastosowano

tu istniejcy ju podówczas przepis St. O.; wskazuje na wy-

ranie zwrot: secundum ritum Armenicum, którym to wyrazem

okrelano podówczas niejednokrotnie przepisy zawarte w sta-

tucie ^

R. 1481 trzej Ormianie, mowie trzech sióstr Ormianek^

cum ux()ribus suis tanuam tutores zeznaj przed aktami

miejskiemi tre ugody, zawartej w imieniu swych on z in-

nymi czonkami ich rodziny co do podziaa majtku spadko-

wego*. Zasady, i m jest opiekunem ony, i e ona tylko

za przyzwoleniem ma rozporzdza moe swoim majtkiem,

nie wypowiada wyranie Dat.; jednake przepis taki, zaczer-

pnity z ksig prawa niemieckiego, znajduje si w St. O. art.

115: qui maritus eius erit tutor, et ipsa marito conse-

cuto tutore sua bona pro arbitrio suo disponet cum

» Ks. rad zlec. I. 319.

« Por. str. 58 n.

» Por. str. 132.

* K s. radzi ec. I. 425.
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consensu et scitu mariti sui tanuam tutoris^.

I ten szczegó wskazuje, i w czasie tym obowizywa ju St. O.

R. 1482 Anna Ormianka zeznaje kontrakt przeday domu

na, rzecz Krzysztofa Ormianina, omnes suos amicos et

propinuos a domo praedicta alienandol Znaczy

to, e krewni mieli tu w zasadzie prawo bliszoci. Przedmio-

tem tym zajmuj si art. 46 i 88 St. O., oparte na odpowie-

dnich ustpach Dat. (II. 53, 107). Ale w Dat. II. 53 upowa-

niony jest do odkupu tylko sam przedawca, a Dat. II. 107

wymaga przy przeday jedynie tylko zgody synów, córek i braci

przedawcy, t. z. w braku zgody przyznaje tym osobom prawo

odkupu. Natomiast St. O. w art. 46 orzeka: potest propin-

quus... propinuitale repellere emptorem, a na innem miejscu

tego art. przyznaje ius exemendi easdem per propinuos;
podobnie w art. 88 stanowi: talis venditio esse non potest

nisi cum scitu et praesentia puerorum, fratrum et aliorum
proximorum; gdzieindziej: vendere non poterit absue con-

sensu et scitu patris et patruorum ac aliorum proximo-
rum^ Wyrane w powyszym kontrakcie odniesienie si do

praw wszystkich krewnych wskazuje na zastosowanie istnie-

jcego ju przepisu St. O.

R. 1485 Hrehorowa Ormianka, wydajc córk za Iwanisa

Ormianina, ratione dotis et dotalitii mor ipsorum
Arme ni co... resignat domum suam*; jest tu moe zasto-

sowanie omówionego poprzednio orygiiialnego przepisu St. O.

art. VIII w sprawie umów przedlubnych s. W tyme samym

akcie dwie inne córki Hrehorowej, obie wdowy, per electum
suum tutorem Steczko daj przyzwolenie na powysz
transakcy; mamy tu zastosowanie przepisu, e kobiety przed

sdem (wadz publiczn) nie powinny dziaa same, jeno przez

1 Por. str. 105.

2 Ks. radzie c. I. 453.

s Por. str. 77. 90.

* Ks. radziec. I. 497.

6 Por. str. 58 n. 220.



222 O. Balzer. [410]

opiekunów. Przepisu tego nie zawiera jeszcze jako normy ogól-

nej Dat.; pojawi} si on jako samoistne przeksztacenie dopiero

w St. O. art. 1231.

R. 1513, widocznie skutkiem podnoszonych jeszcze skdsi
wtpliwoci, jak odbywa si ma przysiga Ormian w sporach

sdowych, zleca król starocie lwowskiemu, aeby rzecz t
zbada i dokadniej ustali. W wykonaniu mandatu królew-

skiego starosta przywouje ówczesnego podwójciego lwowskiego,

oraz dwu podwój cich z lat poprzednich, i da od nich wia-

dectwa w tej sprawie: wszyscy stwierdzaj zgodnie, e wedug
przestrzeganego dotd poród Ormian zwyczaju (iuxta eorum

ritum et consuetudinera) przysiga odbywa si w ten sposób,

i pozwany udaje si do kocioa ormiaskiego,
gdzie mu powód polewa rce wod, poczem, po umy-

ciu rk, dzwonnik kocielny odczytuje pozwanemu rot przy-

sigi, któr tene za nim powtórzy winien. I tutaj powoanie

zwyczaju (ritus, consuetudo) nie oznacza koniecznie prawa

zwyczajowego w rozumieniu cisem, mona je odnie take

do postanowienia zawartego w spisanym zwodzie praw,
jaki posiadali w tym czasie Ormianie lwowscy. Postanowienia

tego nie mieci jednak Dat. (intr. 8), który ani nie stawia ko-

niecznego wymogu zoenia przysigi w kociele, ani te nie

wspomina o polewaniu wod rk pozwanego przez powoda;

oba te przepisy nale do zmian, przeprowadzonych dopiero

w St. O. art. 1242. Widocznie wic statutów istnia ju pod-

ówczas w ksztacie dzisiejszym. Na osobUw uwag zasuguje

jeszcze szczegó, e celem stwierdzenia formalizmu przysig

ormiaskich, starosta zawezwa przed siebie trzech podwójcich

miejskich, zreszt za nikogo innego. Nie mona wtpi, e
oni wanie uczestniczyh przy skadaniu ich w kociele ormia-

skim. St. O. art. 124 zawiera wyrany przepis, e przy akcie

tym ma by obecny w kociele wójt ormiaski wraz z star-

1 Por. str. 111.

2 Por. str. 111. 112.
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zyzn. Po roku 1469 przepis ten nie móg ju by w caoci
wykonany cile, istniaa bowiem tylko starszyzna, ale nie byo
ju wójta ormiaskiego; w jego miejsce Avstpi odtd wójt

miejski jako naczelnik sdownictwa ormiaskiego ^, w lad za

czem przeszed te na niego obowizek uczestniczenia przy

skadaniu przysig ormiaskich; widocznie dla ulenia mu
w tym jego obowizku wyrobia si praktyka, e go tu zast-

puje podwójci. Przepis o obecnoci wójta przy skadaniu przy-

sig jest samoistnym dodatkiem St. O., niezaczerpnitym z pod-

stawowego art. Dat. intr. 8; udzia podwój cich przy tym akcie^

stwierdzony ju w r. 1513, a waciwie jeszcze w czasach

dawniejszych, skoro dla zbadania formalizmu przysig powo-

ano dwu podwójcich z lat poprzednich, da si zatem wytó-

maczy tylko w ten sposób, e ju przedtem istniaa
redakcya St. O., obejmujca art. 124 w dochowa-
nym po dzi dzie ksztacie 2.

1 Por. Balzer, Sdown. ormia. 140 n.

- Podaj tu w dosownem brzmieniu, ze wzgldu na zasadnicze jego

znaczenie, omówiony akt z 22 padziernika 1513 r., wyraajc przy tej

sposobnoci szczer wdziczno kol. Dbkowskiemu, który mi zwróci? na
uwag: Commissio Regiae Maiestatis pro iuramento Arme-
nico. Regia Maiestas per litteras suas domino capitaneo comniisit et

mandavit, uatinus perscrutaretur a fidedignis, quo ritu Armeni iuramen-

tum praestare debent. Dominus itaue capitaneus vocavit ad suam prae-

sentiam famatos proconsulem ac unum ex consulibus, videlicet Stanislaum

Stanczelhaz ac Michaelem gladiatorem, qui per aliua tempora uilibet

eorum fuerunt viceadvocati civitatis Leopoliensis, necnon lohannem Pa-

naschek, pronunc viceadvocatum ciyitatis Leopoliensis, quos iuxta commis-

sionem Regiae Maiestatis perscrutavimus, qualis ritus et modus iuramenti

Armenorum esset. Ipsi vero recognoverunt unanimi consensu et volun-

tateue (sic) fassi sunt ac nos edocuerunt, quod reus, qui per aliquem-

pro quopiam inculpatus fuerit, ad suam ecclesiam Armenorum
venire debet, et actor, qui illum incu Ipaverit , aquam sibi

reo ad manus fundere debet, et reus manus lavare; tandem
lotis manibus campanator ecclesiae Armenorum reo iura-

mentum siverotam iuramenti pronuntiare debet iuxta eorum

ritum et consuetudinem. Castr. Leop. t. 8 sir. 286. — Akt ten objania

zarazem dokadniej ustp dekretu Kazimierza Jagielloczyka z r. l^TB: De
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Wyrane wzmianki o wójcie ormiaskim znajduj si

w statucie zarówno vv czci pierwszej (art. YI), jako te dru-

giej (art. 118, 122 i 124). Z czego wypywa, e obie czci
istniay eon aj póniej ju r. 1469. Ale czy powstay

równoczenie, jako dzieo tego samego redaktora, jako wypyw
tego samego aktu redakcyjnego? Wydajc przed kilku laty

tekst St. O., bez monoci porównania go z jego podstaw

(Dat.), wyraziem by zapatrywanie, e obie jego czci, jako

wyosobnione caoci, powstay jeszcze przed przybyciem Or-

mian do Lwowa ^. Kocowy ustp tego twierdzenia (miejsce

powstania obu cz;) wymaga sprostowania; przeprowadzony

powyej rozbiór skadników St. O. ^ wykaza ponad wszelk

wtpliwo, e zarówno cz pierwsza jak i druga zoone
by mogy dopiero w Polsce. Po tem sprostowaniu utrzyma

jednak musz pierwszy ustp twierdzenia, e kada z obu
tych czci powstaa odrbnie, e kada jest wy-

nikiem osobnej czynnoci redaktorskiej, a zara-

zem kada dzieem innego redaktora. Dokadniejsze

iuramentis vero per Armenos, iudicialiter agentes, praestandis, volumus

eosdem in consuetudine, quae prius servabatur in talibus,

conservari. De adductore tamen ad iuramenta, qui rotham ipsis Arme-

nis pronuntiare deberet, inuisitionem... capitanei nostri Leopoliensis . .

.

relinuimus, et commisimus, ut modum et consuetudinem ab aliarum

ciyitaturn Armenis desuper experiatur, et nos tunc efficiat certiores pro

finali super eodem adductore per nos fienda decisione (Balzer, Sdown.
ormia. 185). Z ustpu tego nie mona bynajmniej wnioskowa, jakoby

w r. 1476 nie by jeszcze ustalony sam formalizm przysigi ormiaskiej,

zwaszcza jakoby wtedy nie istnia jeszcze art. 124 St. O. w dzisiejszem

brzmieniu ; owszem, król zatwierdza w dekrecie wyranie obyczaj ska-

dania przysig poprzednio ju przestrzegany. Wtpliwym byl wtedy tylko

jeden szczegó, i to wanie taki, którym St. O. nie zajmuje si zgoa,

a mianowicie, kto ma by adduktorem przy ormiaskich przysigach

t. j. kto ma odczytywa rot stronie przysigajcej. Akt z r. 1513 stwier-

dza jako rzecz przyjt ju podówczas w praktyce, e adduktorem jest

dzwonnik (campanator) kocioa ormiaskiego.

1 Corp. iur. Pol. III. str. 417. 418.

2 Por. str. 202 n.
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porównanie St. O. z jego ródJami mogo mnie tyliio utwier-

dzi w powyszem przypuszczeniu.

Zapatrywania tego nie podziela prof. Kutrzeba. Zdaniem

jego »do (tego samego) redaktora statutu naley odnie po-

dzia statutu na dwie czci. e nie mia on do tego adnej

jakiej ródowej podstawy, której istnienie przypuszcza Bal-

zer, to po zestawieniu statutu z jego ródami nie moe ucho-

chodzi (tak) wtpliwoci. Skd si ten podzia wzi, trudno

wyjani. Myl podzielenia go na dwie czci, moe by, wysza
z tej pobudki, e praca Gosza, na której gównie si opar,

take dwie czci miaa* ^.

Wobec tych argumentów i przypuszcze stwierdzi naley

00 nastpuje:

Okoliczno, e dwa gówne róda (Dat. i SR.), na których

opary si obie czci St. O., znajdoway si w tym samym,

wspólnym kodeksie macierzystym, jaki posiadali Ormianie lwow-

scy, nie stanowi bynajmniej dowodu, eby obie czci zoone
byy równoczenie, jako jednoUta, od razu przez tego samego

redaktora dokonana przeróbka. Mogy zaj pewne okolicznoci,

które spowodoway najpierw czciowe zuytkowanie kodeksu

macierzystego w jednej czci, a póniej znowu inne, dla któ-

rych podjto opracowanie czci drugiej. e w istocie rzecz

miaa si w ten sposób, okaemy poniej.

Twierdzenie, e St. O., zredagowany od razu w caoci,

rozdzielono na dwie czci, aeby ukad jego upodobni do

podziau, przeprowadzonego w Dat. (dwie ksigi), nie daoby

si utrzyma nawet w tym wypadku, gdyby punkt wyjcia

w argumentacyi prof. Kutrzeby by zasadny. Bo w takim razie

podzia ten musiaby by przeprowadzony wedug jakiego —
jakiegokolwiek zreszt — kryteryum, chociaby tylko czysto

formalnego. Mógby by n. p. redaktor w jedne ksig uj
przepisy, zaczerpnite z Dat, a w drug przepisy z SR.; tym-

czasem w obu czciach materya ten jest wzajemnie pomi-

* Kutrzeba, Datastanagirk 679.

Studya nad hist. prawa polskiego IV.
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szany ze sob. MógJby by w jednej czci zawrze przejtki

z pierwszej ksigi Dat, a w drugiej postanowienia ksigi drugiej,

przeplatajc je, gdzie potrzeba, artykuami z SR. (i gdzienie-

gdzie z ksig prawa niemieckiego i polskiego); tymczasem w obu

czciach mieszaj si ze sob przejtki zarówno z pierwszej

jak i drugiej ksigi Dat. MógJ wreszcie rozdzieli przejtki na

dwie ksigi wedJug kryteryów rzeczowych, t. j. treci posta-

nowie, przenoszc do jednej czci artykuy, które dotycz pe-

wnego lub pewnych dziaów prawa, a do drugiej takie, które

znowu odnosz si do dziaów innych; tymczasem w obu

czciach powtarzaj si przepisy, dotyczce tych samych ma-

teryj prawnych, czasem prawie zupenie zgodne i oparte na

tym samym przejtku z kodeksu macierzystego i. Tak wic
nie ma jakiegokolwiek rozumnego powodu, którym, wychodzc

z zaoenia o równoczesnem zredagowaniu obu czci, potrafi-

libymy uzasadni ich rozdzia; na ogó trzebaby rozdzia ów
uzna za bezmylny, do czego nie ma podstawy dostatecznej.

Zaznaczy jeszcze naley, e gdyby rozdzia ów przepro-

wadzony zosta przez tego samego twórc, uno actu, to nale-

aoby si spodziewa, i kada z wydzielonych czci ozna-

czona zostanie odpowiedni liczb porzdkow, jako ksiga I

i ksiga II, jak si to stao z obu czciami starszych zwo-

dów Dat.; tymczasem okrelenia takiego nie spotykamy tu by-

najmniej. W tekcie St. O., jaki posiadamy, obie czci poczone
s ze sob bezporednio, bez adnych napisów wyróniajcych;

nieatwo za przypuci, eby to bya zmiana przeprowadzona

dopiero w tómaczeniu aciskiem z r. 1518/9, skoro tóma-

czenie owo w poszczególnych artykuach (czci II) statutu za-

chowao najdokadniej ich hczbowanie w oryginale, oddane nie

cyframi nawet, ale sowami (capitulum primum, secundum i t. d.).

Powtóre, naleaoby w takim razie przyj równie, e liczbu-

jc artykuy czci drugiej (1—124), ten sam redaktor byby
opatrzy liczbami porzdkowemi take i artykuy czci pierw-

* O szczegóach por. niej str. 236.
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szej, tak samo, jak i starsze zwody Dat. w obrbie kadej

z swych ksig liczbowanie takie przeprowadziy; tymczasem

artykuy czci pierwszej nie posiadaj wcale liczb porzdko-

wych, i nie mona wtpi, e nie posiaday ich take w ory-

ginale ormiaskim, inaczej tómaczenie aciskie byoby je od-

dao wiernie, jak si to stao co do artykuów czci drugiej.

Teorya prof. Kutrzeby rozwiewa si wresznie w caoci,

jeeli uwzgldnimy, e sama Macierz lwowska, na której opie-

ra si St. O., naleaa do tych zwodów Dat., które nie miay
przeprowadzonego podziau na dwie ksigi, jeno

zebran w jeden wspólny kompleks postanowie cao ma-
teryau. Ju poprzednio, przy rozbiorze ukadu Macierzy, zwró-

cilimy uwag na ten szczegó; w dalszym cigu przytoczymy

jeszcze inne argumenty, popierajce to zapatrywanie ^ Wzór,

powoany przez prof. Kutrzeb, który redaktora St. O. natchn
mia myl przeprowadzenia podziau na dwie czci, nie istnia

tedy wcale.

Bardzo cenne wskazówki do wywietlenia niniejszej sprawy

poda rozpatrzenie ukadu obu czci St. O., oraz wywie-
tlenie wzajemnego ich do siebie stosunku. Zwracamy si naj-

pierw do czci drugiej, stwierdzajc, e waciwe jej

jdro czyh dzia gówny (art. 1—107) stanowi przejtek

caego niemal materyau, zawartego w drugiej ksidze starszych

zwodów Dat. Poczynajc od art. 2 Dat. U, który odpo-

wiada art-owi 1 St. O., zuytkowuje ten ostatni zabytek prze-

wan cz przepisów tej ksigi swego róda, a do osta-

tniego jej artykuu (Dat. II. 130), który odpowiada art-wi 107

St. O., i to w tym sposobie, e na ogó nastpstwo artykuów

w obu zabytkach jest zgodne. Tylko pewna, stosunkowo nie-

znaczna cz artykuów Dat. II (zwodów starszych) zostaa

pominita w St. O., inna, jeszcze mniej hczna, co do porzdku

mniej lub wicej przestawiona; gdzieniegdzie wreszcie napoty-

kamy tu kilka przejtków z Dat. I lub SR., rozrzuconych

' Por. str. 194 n. 198. 232.

28*



228 O- Balzer. [416]

W rónych miejscach poród tamtych artykuJów ^. Go do po-

mini i przestawek artykuów Dat. II. wykazaUmy, e nie-

które s na pewno zmianami, przeprowadzonemi ju w Ma-

cierzy, a w zwizku z tem zaznaczylimy, e take co do

innych nie mona przesdza, azali nie zostay dokonane ju
w samej Macierzy; nie mona nawet wykluczy przypuszcze-

nia, e St. O. odtworzy tu cakiem, albo prawie cakiem wier-

nie ukad Macierzy 2. Ta sama uwaga — eby pomin na

razie wstawki z SR. w art. 61 i 62, o których niej ^ — od-

nosi si do kilku wstawek z Dat. I (A), jakie w tym kompleksie

przepisów spotykamy poród artykuów Dat. II. Co do dwu

z nich wykazalimy, e znajdoway si ju w samej Macierzy

pomidzy przepisami Dat. II, skd nasun si wniosek, e take

i trzecia, jedyna, jaka tu jeszcze naley wstawka z Dat. I,

moga si znajdowa w odpowiedniem miejscu Macierzy*. Nie

przesdzajc i tej rzeczy stanowczo, mamy w kadym razie

prawo stwierdzi, e ukad gównego dziau drugiej

czci St. O. (1 — 107) odpowiada na ogó bardzo
wiernie ukadowi kompleksu Dat. II. 2— 130 Macie-

rzy. Redaktor statutu zmienia tu prawie wszystko pod wzgl-

dem stylizacyi, zmienia bardzo wiele w rzeczowej treci prze-

pisów, ale co do rozkadu materyau stosowa si przedewszy-

stkiem do róda, na którem si opar, albo, jeeli nawet ode
odstpi, to tylko w nieznacznej mierze. Cz druga St. O.

jest tedy przede w szystkiem now redakcy, prze-

róbk odpowiedniej czci gotowego ju przed-

tem zwodu prawa ormiaskiego.
Ta cz zawiera jednak przy kocu grup innych artyku-

ów, które okreli moemy jako artykuy przydatkowe
(108— 124). Zuytkowano w nich w przewanej czci szereg

* O szczegóach por. str. 192 n. 199 n.

» Por. str. 198 n.

' Por. w dalszym cigu tego rozdziau.

* Por. str. 201.
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przepisów zaczerpnitych z SR., ponadto kilka ustpów wy-

jtych z Dat. intr., czciowo take z ksig prawa niemieckiego.

Z Dat. n jeden tylko artyku, a raczej krótki wyimek z tego

artykuu, przedosta si tu jako waciwa podstawa odnonego

postanowienia St. O. (art. 117 = Dat. II. 1). Ta kocowa grupa

artykuów przydatkowych, w sprzecznoci z tem, co zazna-

czylimy co do dziau gównego, wykazuje, w stosunku do

ukadu odnonych róde, najwiksz chaotyczno. eby
nie mówi z osobna o materyale bd co bd drugorzdnym,

jaki dla redaktora St. O. przedstawia musiay zabytki prawa

polskiego czy niemieckiego, i ograniczy si do tego tylko sub-

stratu, jaki przej z kodeksu macierzystego, t. j. z Dat. i SR.,

stwierdzi trzeba, e ani cao tych artykuów przy-

datkowych, ani nawetjaka ich zwarta cz, nie

odtwarza w wiernem nastpstwie ukadu j akiej-

kolwiek czci róde podstawowych. Przejtki z Dat.

intr. zawarte s w art. 119— 121 oraz 123 i 124, przedzielone

artykuem 122, który opiera si na St. KW. i ZS.; sam te

porzdek przejtków nie odpowiada cile ich ukadowi w ory-

ginale, gdy art. 120, oparty na Dat. intr. 5, rozdziela artykuy

119 i 121, oparte na Dat. intr. 6. Jedyny, przejty z Dat. II

artyku podstawowy, zuytkowany zosta w art. 117, po prze-

jtkach z SR., niepoczony bezporednio z innymi w tej gru-

pie przejtkami z Dat. (intr.), lecz oddzielony od nich artyku-

em 118, który opar si na ZS. Gorzej jeszcze przedstawia

si pod tym wzgldem najliczniejsza tutaj grupa przejtków

z SR.: mieszcz si one w art. 108—111, 113, 114 i 116,

moe take w art. 11 2 1, rozdzielone w kadym razie artykuem

115, który znowu opiera si na przepisach prawa polskiego

i niemieckiego. Take nastpstwo artykuów, zaczerpnitych

z SR., w miar jak odpowiadaj idcym po kolei artykuom

St. O., jest na wskro chaotyczne; uwydatnia je najlepiej samo

zestawienie hczb porzdkowych: 53 : 14 : 27 i 97 : 130 : 102

1 Por. str. 123.
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i 145 : 149 i 150 : 1, 2, 13 i 89. Widocznie redaktor obra tu

zgoJa inn metod co do spoytkowania kodeksu macierzystego,

anieli w dziale gównym czci drugiej (art. 1— 107): nie wi-

c si bynajmniej ukadem odnonych dziaów, jaki zawiera

kodeks macierzysty, wyjmowa ze na wyryw^ki rozmaite prze-

pisy, których uwzgldnienie wydao mu si wskazanem, i uo-

y je w pewn cao wedug innej, z ukadem dawniejszym

nic wspólnego niemajcej zasady. T zasad now staa si

myl systematycznego zgrupowania wybranych posta-

nowie wedug ich treci rzeczowej. Nie tak, eby ten system

wprowadzi w ramy systematyki dziau gównego: dla tego

artykuy owe nie zostay wplecione w odpowiednich miejscach

pomidzy artykuy 1—107; jeno tak, eby same grup artyku-

ów przydatkowych (108—124) uoy midzy sob wedug ich

zwizku rzeczowego. W ten sposób przepisy prawa obowiz-

kowego wypeniy tu art. 108

—

114; przepisy prawa rodzin-

nego (opieka) i cile z niem zczonego spadkowego art. 115

i 116, przepis z zakresu prawa karnego (o gowszczynie) art.

117, przepisy o organizacyi i sposobie odprawiania sdów art.

118—121, przepisy z zakresu przewodu sdowego art. 122

—

124. W dziale gównym czci drugiej redaktor

statutu przejmuje gotow systematyk swojego
róda, w dziale artykuów przydatkowych sam

j tworzy; i wanie dla tego w dziale gównym uwzgldnia

bez wyjtku, czy, w najgorszym razie, z nielicznymi tylko wy-

jtkami, wszystkie po kolei artykuy odpowiedniego kompleksu

przepisów swojego róda, przetwarzajc je tylko najczciej

pod wzgldem rzeczowym i stylistycznym; w dziale artykuów

przydatkowych wybiera tylko niektóre, na ogó nieliczne prze-

pisy innych kompleksów swego róda, w porzdku naj dowol-

niejszym, nie uchylajc si i tutaj zreszt od gruntownych

nieraz przeksztace rzeczowych i stylistycznych. W prze-

ciwstawieniu do dziau gównego, który j est prze-

róbk (lex emendata) caej jednej wielkiej czci
kodeksu macierzystego, grupa artykuów przy-
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datkowych przedstawia si jako wycig (epitome)

z wszystkich czci pozostaych tego kodeksu.

Mimo ten odmienny sposób zuytkowania i zgrupowania ma-

teryaJu w obu dziaach nie przeprowadzi tu redak-

tor St. O. podziau na dwie wyodrbnione od sie-

bie czci; art. 1— 107 i 108— 124 cz si bezporednio

ze sob i posiadaj jedno wspólne liczbowanie; stanowi, razem

wzite, jedne wspóln, dzisiejsz drug cz St. O.

W wietle tych spostrzee pilno nam wyjani pewn wt-
phwo, któr a dotd musielimy pozostawi bez rozpatrze-

nia. Stwierdzilimy poprzednio, e tekst Dat. w Macierzy lwow-

skiej nie by podzielony na dwie osobne ksigi; ale stwierdzilimy

zarazem, i gówny dzia czci drugiej St. O. (1—107) zuyt-

kowa prawie w caoci i w tym samym prawie porzdku cay

niemal materya ksigi II. Dat. (art. 2—130). Czy nie ma sprze-

cznoci pomidzy obu temi twierdzeniami, i czy nie naley ra-

czej przypuci, e redaktor statutu znalaz wanie w Macierzy

gotowy podzia Dat. na dwie ksigi, w lad za czem te ksig
drug, wyosobnion tu jako cao, obra za podstaw gównego

dziau czci drugiej ? Szczegó na pozór drobny, owietla

w sposób nieoczekiwany ca t spraw. Gdyby Macierz miaa

przeprowadzony podzia na dwie ksigi, natenczas oczywicie

na czele ksigi II znajdowaby si Dat. E. 1; albo gdybymy

tu nawet przypucili jak przestawk, musiaby si on znaj-

dowa na jakiemkolwiek innem miejscu teje ksigi. Ów ar-

tyku Dat. II. 1, to najobszerniejszy przepis w caym zwodzie

Gosza: omawia on wszechstronnie stosunki prawne odnonie

do osoby króla, wic spraw nastpstwa tronu, poszczególne

kierunki w^adzy królewskiej, prawa zwierzchnicze i regalia,

system podatkowy, stosunek króla do lenników, w zwizku

z tem take organizacy warstw spoecznych w Armenii; sta-

nowi on jak gdyby osobny zwód prawny w zwodzie Gosza,

zoony, prócz ustpów pocztkowych, z 9 rodziaów i 90 pa-

ragrafów^. Na ogó tre przepisów tego artykuu nie nada-

» Tekst u Karsta, Rechtsbuch II. 403—410.
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waa si do zuytkowania w St. O.; dotyczyy one stosunków,

które w Polsce opieray si przewanie na zgoa innych pod-

stawach, a ponadto byy bezprzedmiotowe w zwodzie prawnym,

majcym suy gminie ormiaskiej miejskiej. Przecie jednak

jeden z paragrafów tego artykuu nada si redaktorowi sta-

tutu do uwzgldnienia: przepis o wysokoci gowszczyzny, za-

czerpnity z rozdziau o przysugujcej królowi wadzy karnej.

Poniewa wszystkie zreszt inne przejtki z Dat. II. zuytko-

wane zostay jako artykuy podstawowe w gównym dziale

czci drugiej St. O. (art. 1— 107), przeto nie mona wtpi,
e i ten wyimek byby si przedosta do tej grupy artykuów,

gdyby przeprowadzony w Macierzy podzia na dwie ksigi by
mu wskaza miejsce w obrbie ksigi II; i to tak, e, o ile nie

przyjmiemy tu jakiej przestawki w samej Macierzy, jako po-

chodny z Dat. II. 1, byby zosta zuytkowany na miejscu na-

czelnem drugiej czci St. O., jako jej artyku pierwszy. Tym-
czasem art. 1 drugiej czci St. O. opiera si na Dat. II. 2,

przyczem wyimek ów z Dat. II. 1 pominity zosta nie tylko

na tern miejscu, ale w ogóle take w caym dalszym cigu

dziau gównego czci drugiej, a do art. 107. Odnajdujemy

go dopiero w grupie artykuów przydatkowych, jako

podstaw art. 117, w pomieszaniu z innymi przejtkami z tych

czci kodeksu macierzystego, które nie odpowiadaj Dat-wi II.

Znaczy to, e w Macierzy nad Dat. II. 1 nie byo napisu, wska-

zujcego i odtd rozpoczyna si ksiga II; czyli innemi sowy:

Macierz nie miaa przeprowadzonego rozdziau
na dwie ksigi. Przyczyna, dla której mimo to gówny dzia

czci drugiej St. O. zuytkowa prawie w caoci ksig II

Dat, poczynajc ju od art. 2 tego zwodu, tómaczy si w inny

sposób. Winnimy pamita o tem, e w czasie, kiedy doko-

nywano redakcyi drugiej czci St. O., samorzdne sdownic-
two gminy ormiaskiej lwowskiej miao za sob ju caowie-

kow z gór przeszo, jak niemniej, e to sdownictwo ze

wzgldu na stosunki miejscowe przybrao od razu charakter



[421] Statut ormiaski, 233

cile wiecki ^. Dugoletnia praktyka sdów ormiaskich mu-

siaa wskaza i ustali, jaki kompleks przepisów Dat. ma tu

przedewszystkiem znaczenie i zastosowalno w stosunkach co-

dziennego ycia: bya nim przedewszystkiem ta cz zwodu,

która si poczynaa od Dat. II. 2 i sigaa a do koca (Dat.

II. 130), jako gówny zrb przepisów wieckiego prawa sdo-
wego. Co przed tym kompleksem miecio si w Dat., byo na

ogó albo ze wzgldu na niefortunn stylizacy mniej dostpne

w uyciu praktycznem, jak niektóre zasady przewodu praw-

nego, gubice si w rozwodnionym, bardzo rozwlekym tekcie

Dat. intr., albo, pomijajc pewne wyjtki, niezastosowalne, jak

ksiga I Dat, podajca przepisy prawa kanoniczno-duchownego

i art. 1 Dat. II jako zbiór przepisów bezprzedmiotowego w Pol-

sce prawa politycznego (królewskiego). Redaktor drugiej czci
St. O., jako substrat gównego dziau w swym zwodzie, obra
wanie ten kompleks artykuów, który przedewszy-
stkiem nabra praktycznego znaczenia w sdo-
wnictwie ormiaskiem Iwowskiem, które, jako cao sama
dla siebie, zdobyo tu sobie zastosowalno przed innymi

kompleksami przepisów zwodu macierzystego. Artykuu Dat.

II. 1, stojcego przypadkowo na rozgraniczu midzy t czci
gównie uywan a czciami innemi, nie uwzgldni w odpo-

wiedniem miejscu, cho wedug pierwotnego podziau Gosza

na dwie ksigi artyku ten naleaby formalnie do grupy arty-

kuów podstawowych dziau gównego; odnony wyimek poda
dopiero w grupie artykuów przydatkowych, tam, gdzie spo-

ytkowa take niektóre inne ustpy z pozostaych kompleksów

kodeksu macierzystego. Gdyby podzia na ksigi by mu wska-

za formaln czno artykuu tego z kompleksem innych,

w dziale gównym zuytkowanych (Dat. II. 2— 130), byby chyba,

wedug wszelkiego prawdopodobiestwa, umieci odnony wy-

imek w miejscu waciwem (jako art. 1 St. O.), podobnie jak,

ze wzgldu na zwizek z tyme kompleksem, umieszcza w od-

* Por. Balzer, Sadown. ormia. 20.
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powiednich miejscach nawet takie artykuy Dat. II, które w sto-

sunkach miejscowych nie przedstawiay znaczenia praktycznego,

n. p. przepisy o niewolnictwie, o rozbiciu okrtów i t. p.

Zwracamy si z kolei do rozpatrzenia ukadu czci
pierwszej St. 0. Rzeczowo przedstawia si on pod kadym
wzgldem przejrzycie i poprawnie. Pierwsze trzy artykuy po-

daj ogólne zasady o sprawowaniu sdownictwa, przyczem

pierwszy, naczelny, jest zarazem przypomnieniem religijnego

obowizku wicenia niedzieli (nieodprawiania sdów), dwa

dalsze za (II, III) zawieraj nakaz bezstronnego wymiaru spra-

wiedliwoci. Nastpujce z kolei trzy artykuy (IV—VI) podaj

przepisy prawa procesowego, przedewszystkiem rzecz o dowo-

dach sdowych; wreszcie kocówce cztery artykuy (VII

—

X)

zbieraj w organiczn cao szereg postanowie o mae-
skiem prawie majtkowem tudzie dziedziczeniu testamento-

wem i beztestamentowem. W przeciwiestwie do tego prostego

i jasnego zgrupowania rzeczowego, formalna podstawa ukadu,

porównanego z ukadem róde, na których si ta cz opara,

przedstawia si jako zupenie bezadna. Ze róde tych redak-

tor niniejszej czci nie zaczerpn adnego zwartego
kompleksu postanowie, jak si to stao w dziale gó-

wnym czci drugiej (art. 1— 107); zuytkowuje on tu tylko

kilka wyjtych na wyrywki postanowie rozmaitych czci ko-

deksu macierzystego. Na SR. opiera dwa pierwsze artykuy,

i to tak, e podstaw pierwszego z nich jest SR. 44, a pod-

staw nastpnego napis gówny SR. Na Dat. intr. polegaj art.

III

—

VI, przyczem przejte stamtd postanowienia nie id tu

porzdkiem samego róda, gdy art. V, oparty na Dat. intr. 8,

rozdziela art. IV i VI, polegajce na Dat. intr. 6. Z Dat. ks. I

zuytkowane s art. 121— 123, z tych pierwszy jako czciowa

podstawa art. IX, dwa ostatnie w art. X. Wreszcie z Dat. ks.

II przejto tu dwukrotnie art. 62 i 63 jako podstaw art. Vni

i IX, w tym ostatnim artykule nadto Dat. II. 65; póniejszy

za w kolei nastpstwa Dat. II. 99 posuy jako podstawa

bliszego tu art. VII. Widocznie redaktor nie krpowa si
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jakimikolwiek wzgldami na ukad i zasób treciowy swojego

róda: dla zgrupowania przepisów w ustalonym przez siebie

porzdku rzeczowym, zestawia ze sob artykuy podstawowe,

zaczerpnite z rónych miejsc kodeksu macierzystego, przyczem

spoytkowywa tylko te z poród nich, które dotyczyy mate-

ryj prawnych, uwzgldnionych w tej czci St. 0. Na ogó
caa cz pierwsza tego statutu jest znowu tylko
wycigiem pewnej iloci postanowie, porozrzucanych w ró-

nych miejscach kodeksu macierzystego, podobnie jak wy-
cig taki stanowi równie grupa artykuów przy-

datkowych czci drugiej (art. 108— 124).

Spostrzeenie to przedstawia wielk donioso dla oceny

rozpatrywanego tu pytania gównego. Jeeli, razem z prof. Ku-

trzeb, przyjmiemy, e obie czci St. O. s wynikiem jedno-

razowego aktu redakcyjnego, musielibymy konsekwen-
tnie ca cz pierwsz (I— X) uzna za grup
artykuów przydatków y eh, doczonych tak samo
jak art. 108— 124 do gównego dziau czci dru-

giej (art. 1— 107), opartego na kompleksie Dat. II. 2—130.

W takim za razie staniemy wobec caego szeregu nierozwi-

zanych zagadek. Bdziemy musieli zapyta najpierw, jaka ro-

zumna przyczyna skoni moga tego samego redaktora do

rozdziau artykuów przydatkowych na dwie osobne grupy,

z których jedne umieci na czele, a drug na kocu statutu,

przed i po dziale gównym? Wszak daleko logiczniej byoby

zebra je w jedne cao, i umieci wszystkie razem albo na

pocztku, przed dziaem gównym, albo, co jeszcze bardziej

naturalne, na kocu, po tyme dziale. Gdybymy za ju na-

wet przyj chcieli jak nieobliczalno w logicznem rozumo-

waniu redaktora, i usprawiedliwih ów podzia na dwie wyoso-

bnione grupy, naleaoby znowu zapyta, dla czego grup naczeln

(I

—

X), wyczy formalnie jako osobn cz czy ksig (pierw-

sz), a nie postpi tak samo z grup kocow, oznaczajc j
jako ksig trzeci? Widzimy tu wanie myl przeciwn, gdy
przez kontynuacy liczbowania artykuów (108—124) redaktor
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zaznaczy wyranie, i uwaa t grup za skadnik czci dru-

giej. Poniewa w^ obu grupach przydatkowych jest widoczna

dno do systematycznego uporzdkowania materyau, wic
monaby jeszcze próbowa wytómaczy ów rozdzia wzgl-

dami na rzeczow tre przypisów. Monaby n. p. zrozumie,

e na czele statutu, jako cz jego pierwsz, umieszczono takie

artykuy przydatkowe, które dotycz jednej czy kilku odr-

bnych materyj prawnych, a przy kocu znowu inn grup przy-

datków, odnoszcych si do innych materyj: n. p. na czele

przepisy prawa procesowego, na kocu normy prawa mate-

ryalnego lub na odwrót i t. p. Tymczasem rzecz ma si wa-
nie odwrotnie: obie grupy przydatków poruszaj si w prze-

wanej czci w tych samych materyach prawnych, uwzgldniaj

nawet czciowo te same stosunki szczególne. O organizacyi

sdowej i sposobie odprawiania sdów mówi art. 118—121,

czce si z t kwesty bezporednio ogólne zasady o spra-

wowaniu sdownictwa znajdujemy w art. II i III; przewodem

sdowym zajmuj si art. IV—VI oraz 119 i 121— 124, pra-

wem rodzinnem i spadkowem art. VII

—

X oraz 115 i 116. Na

szczególn uwag zasuguj zwaszcza w obu grupach pewne

przepisy, dotyczce tych samych kwestyj prawnych, oparte cza-

sem na tej samej podstawie ródowej: tak art. VI i 119 o do-

wodzie ze wiadków (Dat. intr. 6) oraz art. VIII—IX i 116

o dziedziczeniu testamentowem i beztestamentowem. Niepodobna

przypuci, eby ten sam redaktor, objawiwszy w obu grupach

artykuów przydatkowych widoczn dno do cile rzeczo-

wego, systematycznego uoenia materyau, rozbija rzeczy po-

krewne na osobne, w dwu rónych miejscach podane artykuy,

albo co gorsza, eby przepisy, tego samego dotyczce przed-

miotu, po czci te same i na tych samych oparte ródach,

powtarza dwukrotnie, na czele i przy kocu swojego zwodu.

Powtarzania pewnych norm znale mona czasem w dziale

gównym czci drugiej, przystosowanym wiernie do ukadu
Macierzy (Dat.), która sama nieraz do tych samych przedmio-

tów powracaa; tutaj jednak ów wzgld formalny (przejcie
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gotowego ukadu) nie odgrywa roli, zaczem te i powtórzenia

usprawiedliwi si nie dadz.

Ponad wszystko wchodzi tu w rachub jeszcze jeden wany
szczegó. Z ukadu czci drugiej St. O. wynika, i wszystko

to, co w nim byo do zuytkowania z kompleksu postanowie

Dat. II. 2— 130, redaktor umyli zawrze w dziale gó-
wnym teje czci (art. 1— 107). Jako w istocie w grupie ar-

tykuów przydatkowych teje czci (art. 108— 124) nie ma
ani jednego artykuu z owego kompleksu, któryby

tutaj zosta przeniesiony, cho zwizek rzeczowy mógby by
za tem nieraz przemówi. Widocznie dzia gówny, jako te

owa kocowa grupa artykuów przydatkowych, s dzieem tego

samego redaktora, który postpowa wedug ustalonej z góry

zasady. Inaczej przedstawia si rzecz co do czci pierwszej

St. O. W tej czci zuytkowano kilka artykuów kom-
pleksu Dat. II. 2—130, a mianowicie Dat. II. 62, 63, 65 i 99

(VIII, IX, VII). Gdyby ta cz zoona zostaa razem z czci
drug, owa przestawka byaby zgoa nie do wytómaczenia;

musielibymy raczej oczekiwa, e artykuy te spoytkowane

zostan w odpowiednich miejscach gównego dziau czci dru-

giej, jak wszystkie inne z kompleksu Dat. II. 2—130. Skoro je

przecie znajdujemy w czci pierwszej, to widocznie dostay

si one tu w innym czasie, za spraw innego redaktora, który

nie wiza si tamt zasad, i dla którego kompleks Dat. II.

2—130 by tak samo przedmiotem podatnym do ekscerpowa-

nia. jak nim byy w zasadzie Dat. intr.. Dat. I, Dat. II. 1 i SR.

Ju z tych uwag wypywa ponad wszelk wtpliwo, e
obie czci St. O. nie powstay równoczenie, e
kada z nich zawdzicza pocztek osobnemu ak-

towi redakcyjnemu. Stwierdzaj ten pogld inne jeszcze

szczegóy, mianowicie porównanie zewntrznej faktury i me-

tody redakcyjnej obu czci. Zewntrznie — cz pierwsza

wyrónia si od drugiej tem, e cay szereg artykuów (IV—VI,

IX, X) rozpoczyna sowem »itera«, czego w czci drugiej nie

spotykamy nigdzie. Kilka napisów nad artykuami czci pierw-
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szej (I— III) odnosi tre postanowie tame zawartych do dzia-

alnoci ustawodawczej królów^ armeskich, co znowii nie po-

wtarza si nigdzie w czci drugiej ^. Znamienn te jest rzecz,

e w czci drugiej podstaw przeksztace pierwotnych prze-

pisów Dat. s na ogó normy prawa zarówno polskiego jak

i niemieckiego, i to z pewn, przynajmniej liczebn przewag
elementów prawa niemieckiego, natomiast w czci pierwszej

wycznego materyau do przeksztace dostarczyy przepisy

ustawodawstwa polskiego, i to czasem w tym sposobie, e usu-

way kohdujce ze sob zasady prawa niemieckiego. Przy
skadaniu obu czci pracowano widocznie w spo-

sób odmienny, zarówno przy ksztatowaniu formy zewntrz-

nej, jako te samej treci postanowie.

Jeeli obie czci powstay odrbnie, w rónych czasach,

to nasuwa si z kolei pytanie, która z nich jest wczeniejsz?

Kilka momentów wskazuje niedwuznacznie na to, e cz
pierwsza powstaa przed czci drug. W ogól-

nym zwodzie, który okrelamy dzi pospolicie nazw Statutu

ormiaskiego, zajmuje ona miejsce naczelne; suszna przypu-

ci, ze stao si to dla tego, i redaktor czci drugiej przy-

czy na dalszem miejscu swoje prac do pracy dawniejszej,

któr zasta ju gotow. Nie bez pewnego znaczenia jest take

zaznaczony ju szczegó, i niektóre artykuy czci pierwszej

zaczynaj si od sowa »item«; jakkolwiek bowiem stylizacya

taka powtarza si niejednokrotnie w pomnikach prawnych ca-

ego redniowiecza, a nawet i póniej, to jednak na ogó jest

waciwoci raczej dawniejszej, anieh póniejszej techniki

kodyfikacyjnej, i przy zestawieniach porównawczych przechyla

szal na korzy daty wczeniejszej. Najwaniejszym wreszcie

jest zaznaczony poprzednio ^ szczegó, i cze pierwsza zuyt-

kowuje art. Dat. II. 62, 63, 65 i 99, zatem kilka przepisów

z kompleksu artykuów Dat. II. 2—130, i e wanie artyku-

* Na szczegó ten zwróciZem ju uwag w Corp. i u r. Pol. III. str. 417.

« Por. str. 237.
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ów tych nie uwzgldniono w dziale gównym czci drugiej,

który opar si na tyme kompleksie. Gdybymy przyjli, i
cz druga St. O. powstaa rychlej ni pierwsza, nie zdoali-

bymy wytómaczy, dla czego redaktor, idcy na ogó wiernie

za ukadem owego kompleksu, pomin tu owych kilka, bardzo

zreszt wanych artykuów, cho wtedy nie mógby by jeszcze

przewidzie, i zuytkowane zostan w jakim ukadzie pó-

niejszym, w tym wypadku w czci pierwszej. Przyjmujc na-

tomiast, i cz pierwsza powstaa rychlej, wytómaczymy to

zjawisko w sposób cakiem naturalny: w czci drugiej, mimo

wskazówek, jakie podawEi ukad kompleksu Dat. II. 2—130,

pominito je dla tego, e mieciy si w istniejcej ju
podówczas czci pierwszej.

Skromne tedy pocztki wykazuje samodzielna praca kodyfi-

kacyjna w gminie Ormian lwowskich. Inauguracy jej stanowi

niewielki, odpowiednio przerobiony, dziesicioartykuowy wy-

cig z kodeksu macierzystego, jak go nam przedsta-

wia dzisiejsza cz pierwsza St. O. Nie potrzeba dodawa, e
wycigu tego nie zoono w tym celu, eby zastpi ca
Macierz, gdy przewana cz zawartej w nim materyi pra-

wnej, chociaby tylko tej, która w ramach wieckiego sdo-

wnictwa Ormian tamtejszych miaa zastosowalno praktyczn,

nie bya tu jeszcze uwzgldniona. Ów wycig mia si sta

prawem obowizujcem obok zachowanego nadal w mocy

kodeksu macierzystego; co najwicej usun mia zastosowal-

no tych jego artykuów, w których miejsce postawi inne,

odpowiednio przeksztacone. Ale nawet i ta zmiana, w tak

szczupym i ograniczonym zakresie przeprowadzona, przedsta-

wiaa powane trudnoci, o ile chodzio o zapewnienie wyci-

gowi mocy obowizujcej. Trzeba przypomnie wielk, nie-

wzruszaln w zasadzie powag, jak posiaday w owych

czasach przyjte dugowiekow praktyk kodeksy prawne, i nie

mona wtpi, e takiej powagi zaywaa te Macierz lwowska;

trzeba take pamita i o tem, e tu, na obczynie, brako

Ormianom owego najwyszego organu, jakim w dawniejszem
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ich pastwie bya rodzima wadza królewska, powoana do

przeprowadzania zmian w zakresie ich rodzimego prawa, któ-

reby nie tylko ju formalnie, ale i wewntrznem swojem zna-

czeniem wpyn mogy na przeksztacenie starodawnych, w du-

giem uyciu ustalonych zasad prawnych. Czego w danej chwili

i w danych warunkach nie mona byo uzyska w rzeczywi-

stoci, trzeba byo uzupeni przez stosown fikcy: trzeba

byo zasady, w wycigu owym ustalone, odnie
do dawniejszych królów armeskich jako twór-

ców i waciwych prawodawców.
Pomys czenia genezy prywatnych zwodów prawa z dzia-

alnoci ustawodawcz królów jest do pospolitym rysem

ówczesnego ycia prawnego, nie tylko na Wschodzie, ale po

czci take w krajach zachodnich; mao gdzie jednak wyst-

puje on tak dobitnie na zewntrz, jak wanie w pomnikach

prawa armeskiego. Wzorem byy tu zreszt nieraz analogiczne

pomysy, przeprowadzone w prywatnych zwodach póniejszego

prawa wschodnio-rzymskiego, które czsto, razem z zabytkami

waciwego prawa armeskiego, mieciy si w wspólnych ko-

deksach zbiorowych, n. p. Ekloga, przypisywana Justynianowi,

albo Ksiga syryjsko-rzymska. odnoszona do cesarzów Konstan-

tyna, Teodozyusza i Leona i. Opierajc si na tych wzorach,

odnoszono te niejednokrotnie powstanie zwodów prawa ar-

meskiego do ustawodawczego aktu którego z wadców; przy-

czem, co do oznaczenia osoby, trzymano si wzorów owych

mniej lub wicej dokadnie. Raz zatrzymywano bez zmiany

przekazane imi i okrelenie godnoci: tak Kodeks nakicze-

waski podaje w napisie, i mieci w sobie ustawodawstwo

>prawowiernego cesarza Justyniana*, a w tekcie, i polega na

» ksidze prawnej bogobojnego cesarza Justyana* 2; podobnie

Kodeks astrachaski wywodzi pocztek swój od przysanej do

1 Por. str. 154.

« Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 360. 361 przyp.; por. tez tutaj

str. 158.
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Gruzyi rzekomo przez cesarza Justyniana ksigi prawnej ^^

Kiedyindziej zatrzymywano wprawdzie wiernie samo imi, ale

obcego wJadc, który je nosi, przemieniano w króla arme-
skiego: tak w pewnej redniowiecznej kronice ormiaskiej po-

dano, jakoby Leon I (zaoyciel dynastyi Rupenidów) zatwier-

dzi by kodeks praw ormiaskich, poczynajcy si od sów:
»Leon i^ról, jego pami niech bdzie bogosawiona*: co jednak

wskazuje niewtpliwie na SR., gdzie mowa o » Leonie (wzgL.

Konstantynie lub Teodozyuszu), królu bogosawionej pamici*,

t. j. o cesarzach rzymskich, rzekomych autorach tego zbioru ^

Kiedyindziej wreszcie zmieniano zarówno imi jak i okrelenie

godnoci, przypisujc autorstwo zwodów rozmaitym królom

armeskim. Kodeks Wachtanga stwierdza w przedmowie, wi-

docznie na podstawie jakiej wzmianki czy zapiski w Macierzy

gruziskiej, i cz armeska zawartego w nim materyau
(art. 151 n.) opiera si na »ustawach cara Jerzego ormia-
skiego* ^•, zwód za, zawarty w rpisie Eczm. nr. 735, zbliony

znacznie do Kodeksu nakiczewaskiego, okrela w przedmowie

pochodzenie swoje w sposób nastpujcy: >Nasz bogobojny

i bogosawiony król Hetum (z poowy XIII w.) dokona zbioru

edyktów wielkiego Trdata (Tirydata)*, przyczem, jak stwier-

dzaj znawcy, nie mona tu znowu myle ani o edyktach Ti-

rydata, ani o jakiej pracy kodyfikacyjnej Hetuma*; chodzi tu

niewtpliwie o autorstwo fikcyjne.

T sam drog poszed te redaktor pierwszego wycigu
lwowskiego, jak go nam obecnie przedstawia wstpna cz
St. O. Z poprzednikami swymi zgadza si w tem, e powstanie

przepisów prawnych odnosi do królów ormiaskich; róni si

za od nich przez to, e nie cay swój wycig przypisuje

temu samemu wadcy, ale kilka artykuów kilku po kolei wad-
com; wreszcie, e podaje tu znowu inne imiona, anieli po-

i Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 363. 364 przyp.

' Ibid. XIX. 365 przyp.

^ Haxthausen, Transkaukasia II. 196.

* Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 368. 369.

StidTa nad hi»t. prawa polskiego W. 29
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przednicy. Na czele art. I wypisuje: Johannes Del gratia rex

Armeniae tempore felicis iraperii sui constituit . . . i t. d.. rozu-

miejc tu widocznie Jana Serapada z rodu Bagratydów (1020—
1040), jedynego króla ormiaskiego tego imienia. O przejtku,

czy rzeczywistej ustawie króla Jana, jak trafnie wykazai Karst,

nie mona tu myle; odnony artyku zaczerpnity zosta z SR.

44 ^ Uwagi godn jest rzecz, e w SR. artykuf ten przypi-

sano wyranie cesarzowi Leonowi; w tej samej formie poda-

waj to imi take zwód macierzysty gruziski, albowiem w Ko-

deksie Wachtanga (art. 44) jako autor tego przepisu powoany
jest równie cesarz Leon^. Widocznie nasz redaktor zmieni

tu wiadomie i z umysu imi rzekomego autora przepisu.

Art. U poczyna si znowu od sów: Item Theoti regis Arme-

niae memoria digna et laudabilis et aliorum regum et prnci-

pum Catholicorum Armeniae. Jest to znowu czciowa repro-

dukcya napisu wstpnego, jakim zaopatrzono ksig SR.: »Ustawy

królów Konstantyna, Teodozego i Leona

«

^. Uderza tu, e re-

daktor wycigu nie wymieni z osobna wszystkich trzech imion

po kolei, jak je podawao jego ródo, i e ograniczajc si do

jednego tylko z nich, nie uwzgldni imienia pierwszego, jeno

rodkowe, i to w tym sposobie, e je co do formy przetwo-

rzy: zmieni Teodozyusza na Teota, które to brzmienie zblia

si znowu do nomenklatury Theodoros czyli po armesku To-

ros; byo tego imienia dwu królów ormiaskich, z rodu Ru-

penidów, Toros I (1100—1123) i Toros II (1144—1168). I tu-

taj wic wybór i zmiana imienia s wypywem pewnej z góry

powzitej myh wiadomej. Nie mona wtpi: redaktorowi,

znajcemu widocznie dawniejsz history armesk, chodzio

w obu wypadkach o to, aby wstawi tu imiona rzeczy-
wistych królów armeskich, i przez to zwodowi swojemu

* Karst, Grundriss, Zeitschr. XIX. 350; por. o tern jeszcze dalsze

uwagi tutaj str. 243 przyp. 1.

* Hazthausen, Transkaukasia II. 243.

» Por. str. 10. 155.
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zapewni tern snadniej powag i znaczenie na zewntrz ^ Do-

damy jeszcze, e przytoczone powyej blisze okrelenia Teota

i innych bezimiennie podanych królów armeskich odnie si

dadz do wzorów istniejcych ju przedtem; tak zwrot »me-

moria digna et laudabilis* wprost do SR., gdzie wymienieni

trzej wadcy (Konstantyn, Teodozyusz i Leon), okreleni s jako

1 Wydajc tekst St. O. w mojem Corp. iur. Pol. III. objaniem na
str. 428 wzmianki o loannes rex Armeniae i Theotus rex Armeniae tak

samo, jak powyej w tekcie, t. z. e rozumiany tu jest Jan I Bagratyda

i Toros I albo II Rupenidzi, i objanienia tego nie widz powodu zmie-

nia take obecnie. Prof. Kutrzeba, Datastanagirk 674. 675 strofuje

mnie o to, czynic zarzut, i powinieniem byZ wskaza na pochodzenie

odnonych artykuów z SR., oraz zaznaczy, i s to waciwie przekszta-

cenia imion rzymskich imperatorów Leona (ad I) i Teodozyusza (ad II);

w tern upatruje take jeden z dowodów mojej >n)eznajomoci« dawniej-

szej literatury. Rzecz ca zaatwiam prostem powoaniem si na stwier-

dzon poprzednio okoliczno (por. str. 17), e w wydawnictwie mojem

nie zaznaczaem pochodzenia poszczególnych artykuów St. O., której to

rzeczy ze wzgldu na brak dostpnego tekstu gównego róda, Datasta-

nagirku, nie byo mona wtedy (1904) rozpatrywa; i e zreszt chodzio

mi tylko o wyjanienie, kogo sam redaktor St. O. mia na myli, powo-

ujc nazwiska królów Jana i Teota. Stwierdz zreszt, e gdybym by
nawet spoytkowai bezporednio wyniki ówczesnej literatur)' naukowej,

nie bybym by móg sprawy tej prawie w niczem bliej objani. W pracy

swej z r. 1887 Kohler wypowiedzia tylko przypuszczenie (wahr-

scheinlich), e Theotus w art. II zastpuje Teodozyusza z SR.; natomiast

o art. I, przypisanym Janowi, przyjmowa, e jest to autentyczna

ustawa królewska (ein achtes Kónigsgesetz, por. Zeitschr. VII. 403). Za

autentyczn ustaw Jana armeskiego uwaa ten przepis take jeszcze

r. 1889 Dareste, Etudes 122. Oto wszystko, co o tym przedmiocie wie-

dziano w literaturze a do r. 1904. e prof. Kutrzeba wie wicej, to

ju zasuga Kar sta, pooona r. 1906 (Grundriss, Zeitschr. XIX. 350);

nie mona mnie wini o to, e na dwa lata przedtem nie odgadnem

przyszych wywodów tego autora. Mówic o Janie Bagratydzie podaem

jego przydomek w formie »Sympat«, cho zwykle okrela si go >Sem-

pad<
;
prof. Kutrzeba i z tego zdaje si by niezadowolony. Rónica wy-

nika std, e opieraem si tu na wskazówkach mojego informatora —
armenisty, który mi to imi z armeskiego dziea Czakidiana (powo.

w Corp. iur. Pol. III. str. 428) w ten sposób odczyta. Nie chc zreszt

29*
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» królowie bogosawionej pamici* ^ ze zwrotem za >etaliorum

regum et principum Catiolicorum Armeniae* zestawi naley

przytoczony poprzednio z Kodeksu nakiczewaskiego ustp

o ustawodawstwie » prawowiernego* cesarza Justyniana 2. Na
omówionych tu dwu imiennych powoaniach wadców arme-
skich (art. I i II) nie poprzesta zreszt redaktor wycigu; na

czele art. III zamieci jeszcze napis ogólny: »Reges Armeniae

iuris formam iudicibus decernunt talem «, który, jak z samej

treci wynika, nie odnosi si ju wycznie tylko do art. III,

ale bd to do wszystkich artykuów dalszych, a do X w-

przez to przesuwa na w czemkolwiek odpowiedzialnoci. Kto mia do

czynienia z wyrazami z jzyków wschodnich, temu wiadomo, e czciowo
ze wzgldu na wJaciwoci tamtejszej pisowni, a przedewszystkiem wy-

mowy, nie do wyranej dla ucha zachodniego, transkrypcya odnonych
form w pisowni jzyków zachodnich przedstawia róne wtpliwoci, i pro-

wadzi niejednokrotnie do mieszania dwu pokrewnych dwików. Nazwiska

pisarzów arabskich czy perskich, zajmujcych si po czci dziejami So-
wiaszczyzny, s tego najlepszym dowodem. Jedni n. p. czytaj Ibn-Rosteh,

inni Ibn Rusta, jedni Ibn-Fadlan, inni Ibn-Fodlan, jedni Guardesi, inni

Gurdesi i t. p. To samo dotyczy zwaszcza jzyka armeskiego. Nazwisko

wydawcy Datastanagirku Bastamianca czyta Kohler r. 1887 Pastamianz

(Zeitschr. VII. 398). Nawet w poszczególnych dyalektach armeskich takie

przemiany s bardzo czste, n. p. w wsch.-arm. Gosz (autor Datastana-

girku), pruik (posagi, tsuch (plebania), w zach.-arm.: Kosz, bruik, dzuch

(Karst, Rechtbuch II. 46. 157). Najbardziej znamienne, e imi Gosza,

czytane pospolicie Mechitar, i w tej formie przytaczane przez Karsta

w drugim tomie wymienionego co dopiero wydawnictwa, uywane jest

przez tego samego autora w pierwszym tomie stale w formie: My-
chitar (por. n. p. ibid. I. str. XYI. XVIli.

1 Por. str. 154".

* Przypuszczam, e w oryginalnym tekcie ormiaskim odnony zwrot

brzmia: >i innych prawowiernych królów i wadców Armenii*, jak

w przytoczonym co dopiero wzorcu nakiczewaskim; e wic tómaczenie

aciskie powinno waciwie brzmie: et aliorum regum et principum

orthodoxorum (nie: Catholicor um) Armeniae. Zmiana dokonana
zostaia w przekadzie, moe dopiero w kancelaryi królewskiej. Wyznanie
katolickie przeciwstawiano podówczas cile ormiaskiemu, a tak samo
katolików Ormianom, por. Balzer, Sdown. ormia. 60.
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cznie, albo co najmniej do wszystkich tych artykuów nast-

pnych (III

—

VI), które dotycz przewodu sdowego (iuris for-,

mam). Widocznie zaleao mu szczególnie na tera, aeby wycig

ten przedstawi w caoci czy przewanej czci jako owoc

prawodawczej dziaalnoci dawnych królów armeskich.

Ta dno do zapewnienia formalnej powagi przepisom

wycigu staa w cisym zwizku z wanemi reformami,

jakich tu dokonano co do niektórych zasad staroarmeskiego

prawa. W przewanej mierze reformy te zerodkoway si

w przepisach art. YII

—

X; myl przeprowadzenia ich bya sn
gówn pobudk redakcyi caego wycigu. Co si w nim mie-

ci przedtem, w szeciu artykuach pocztkowych, uzna mona
snadno za uzupenienie okolicznociowe, przeprowadzone dla

osignicia pewnych jeszcze celów dodatkowych. Jedyne dwa

przejtki z SR. nadaway si do zuytkowania w naczelnych

art. I i II z tego powodu, e byy przybrane w szat konsty-

tucyj królewskich (raczej cesarzów rzymskich); przez podsta-

wienie imion królów armeskich zyskiwa tu redaktor podan
sposobno zapewnienia formalnej powagi swojemu wyci-

gowi, jako rzekomemu aktowi wadzy ustawodawczej; przytem

pierwszy z tych artykuów, przypominajcy religijny obowi-

zek wicenia niedzieli, wysuwa si sam, ze wzgldu na tre,

jako najodpowiedniejszy na pocztek caego wycigu. W art.

ni—VI zestawiono znowu kilku wyimków, zaczerpnitych bez

wyjtku z niewygodnej w uyciu Dat. intr. Redaktor wycigu

potrafi zmylnie poczy wszystkie te wyimki w pewn syste-

matyczn cao rzeczow 1; ale o gruntowniejsze reformy nie

chodzio mu przy tej sposobnoci. To te z jedynym wyjt-

kiem art. III, który jako rzecz now wprowadza tu zaczerpnit

z praw zachodnich kar bezecnoci na niesprawiedliwych s-

dziów, zreszt w caej grupie art. I— VI nie ma albo zmian

adnych, albo te te, jakie s, przedstawiaj znaczenie zgoa

podrzdne. Inaczej ma si rzecz co do art. VII

—

X. Na ogó

» Por. str. 234.
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zajmuj si one okreleniem stosunków prawnych co do
tych przedmiotów majtkowych, które stanowi
zarodow podstaw materyalnego bytu jedno-
stek, s jakoby punktem wyjcia caej ich dziaalnoci eko-

nomicznej. W czterech jdrnych, treciwie sfonnuowanych ar-

tykuach, zestawiono tu do wyczerpujco najwaniejsze zasady

prawa maeskiego majtkowego i prawa spadkowego, testa-

mentowego i beztestamentowego. W stosunku do artykuów

podstawowych, jakie zawieraa Macierz (Dat.), wykazuj one

zmiany najdalej sigajce. Ogóln dnoci tych zmian jest:

rozszerzenie praw krewnych ze wzgldu na indywidualny ma-

jtek jednostki, a zarazem uprzywilejowanie krewnych mskich
przed kobietami. Tylko co do on (wdów) widoczna jest pewna

dno korzystniejszego uksztatowania ich stosunków prawno-

majtkowych: tak w przepisie, i wdowa dziedziczy po mu
czwart cz spadku (w Dat. tylko jedne szóst), i e ma
w kadym razie prawo do posagu i oprawy, podczas gdy Dat.

przyznawa jej to prawo tylko warunkowo i czciowo (do

t. z. jeresac-tes). Rozszerzenie praw krewnych ujawnia si

w przepisie, i zarczyny winny si odbywa w ich obecnoci,

czego Dat. nie wymaga; w bezwzgldnym nakazie, e tylko

oni mog by opiekunami wdowy, co wedug Dat. nie byo
rzecz konieczn; w postanowieniu, e zarzd majtku spad-

kowego moe by wprawdzie oddany wdowie, ale nie jej sa-

mej tylko, jak stanowi Dat., jeno z wspóudziaem braci zmar-

ego; wreszcie w uznaniu prawa dziedziczenia krewnych z linii

macierzystej, po wyganiciu szczepu ojczystego, który wedug
Dat. stanowi wyczne koo uprawnionych dziedziców. Uprzy-

wilejowanie krewnych mskich przed kobietami ujawnio si

si znowu w tern, e usunito zasad Dat., która niewyposa-

onym córkom przyznawaa równ sched dziedziczn z sy-

nami, a wyposaonym poow teje schedy, i w miejsce jej

ustawiono inn: e wysoko wyposaenia córek zaley od

uznania ojca lub pozostaych braci, jak niemniej e córki po

wyposaeniu nie maj ju adnego prawa, chociaby tylko
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do jakiej stosunkowej czci schedy i. Wszystkie te, gJboko

sigajce zmiany s w przewanej czci odzwierciedleniem

zasad wspóczesnego prawa zachodniego, przedewszy?lkiem

prawa polskiego, którego przepisy wzito te za podstaw prze-

ksztace 2; czciowo posunito si tu nawet dalej, przyznajc

krewnym takie uprawnienia, których im nie daway praw
zachodnie. Nie mona wtpi: dugi pobyt Ormian lwowskich

w nowem rodowisku pastwowo-spoecznem wywoa potrzeb

odpowiedniego przystosowania ich stosunków prawno-majtko-

wych do zasad, jakie tame zdawna ju byy ustalone, stwo-

rzy dno do silniejszego zacienienia wzów prawnych

midzy majtkiem indywidualnym a koem krewnych czasowego

w^aciciela, do pewniejszego utrzymania go w teme kole przez

uprzywilejowanie krewnych mskich; wszystko — wedug wzo-

rów, jakich rodowisko to dostarczao; nie dziw, e wobec

zbudzonych tendencyj posunito si na wytknitej linii czciowo

nawet dalej, anieli wskazyway same wzory. Reforma odno-

nych przepisów staroarmeskiego prawa, nieodpowiadajcych

ju istniejcym potrzebom, staa si sn piln potrzeb; z tej

potrzeby urodzia si pierw- sza myl zoeniano-
w e g o , chociaby krótkiego zwodu prawnego, któryby

ustah nowe zasady.

Chodzio zreszt, jak wszystko za tem przemawia, nie o ten

cel jedynie. Nowy zwód nie tylko mia tu przeprowadzi sto-

sowne zmiany, ale zarazem mia pooy tam pewnym wy-

bujaociom, które ujawniy si w zwizku z caem owem d-
eniem do warowania praw krewnych, nieujtem dotd w ramy

cisych przepisów prawnych, a które groziy znowu powa-

nem zakóceniem porzdku prawnego, podkopaniem trwaoci

podstaw w dziedzinie stosunków prawa majtkowego. Buwo-

dera tych jego usiowa s dwa znamienne ustpy, zawarte

w grupie omawianych tu artykuów. W art. VII, opierajc si

% O szczegóach por. str. 57—63.

» Por. str. 238.
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W tym szczególe na Macierzy K da on. przy sporzdzeniu

testamentu, przyzwania nie tylko wiadków testamentowych,

ale i krewnych, i dodaje: Et testes huiusraodi (wiadkowie te-

stamentu) debebunt admonere et avisare propinuos illius te-

statoris, ut eo vivente impugnarent testament u m;

alias eo decedente testamentum huiusmodi, sub qua-
cunue forma conditum, effectum suum sortiri

debet, non obstante aliua contradictione pro-

pinuorum et successorum, eo quod tempestive obstare

neglexerunt voluntati testatoris. W art. YIII o przysugujcem
ojcu prawie dowolnego wyznaczenia schedy spadkowej córkom

wyraa si w ten sposób: tunc potest facere talia (legare te-

stanientaliter) pro arbitrio suae voluntatis, contradictione
filiorum et successorum uorumlibet non ob-

stante. Oba ustpy, niezawarte w Dat., s samoistnymi do-

datkami redaktora wycigu; oba maj na celu testamentom

prawnie sporzdzonym zapewni niewzruszalno wobec zacze-

pek, wychodzcych z grona krewnych. Okoliczno, e redaktor

z wJasnego popdu dodatki te umiecii, e na dwu rónych
miejscach do tej samej myli powróci, e w obu razach roz-

strzyga rzecz za pomoc przepisów cakiem stanowczo, jakby

z naciskiem sformuowanych, wiadczy, e mu zaleao szcze-

gólnie na stwierdzeniu zasady niewzruszalnoci testamentów

wobec póniejszych roszcze krewnych, i e ta myl jego mu-

siaa sta w zwizku z jakiemi niedomaganiami czy naduy-
ciami, jakie si objawiy wspóczenie w yciu prawnem Ormian

lwowskich.

Niespodziewane owietlenie tej sprawy przynosi dochowany

po dzi dzie mandat VV. Jagiey z 17 lutego 1434, skiero-

wany do Iwanisa, ówczesnego wójta ormiaskiego we Lwowie.

Król, stwierdzajc, i pragnie zachowa Ormian lwowskich in

iuribus et consuetudinibus ipsorum antiuis, in-

uibus usue hoc intacte fuerunt conservati, za-

* Por. str. 175.



[437] Statut ormiaski. 249

rzdz tym mandatem, quod nullus Armenus, sive alter qui-

cumque, indigena sive extraneus, audeat sive praesumat
testamentum ultimae voluiitatis praedictorum Arrae-

norum seu alterius ipsorum... impedire, i poleca wójtowi,

uatimis deinceps ipsum sive ipsos ad repetendam et m-
pediendam talismodi extremam voluntatem non
admittas, immo in antiua consuetudine ipsos Ar-

menos..., qua usquemodo usi sunt in faciendis et

exequendis huiusmodi testamentis, conserves, et

exequutores dictorum testamentorum impetere non permittas^

Z aktu tego wypywa niewtpliwie, e okoo czasu, w któ-

rym zosta wydany, zagniedziy si poród Ormian jakie nad-

uycia w sprawie testamentów, e musiay si zdarza czste

wypadki, w których krewni usiowali je wzruszy, wykonaw-

com testamentowym w spenianiu ich obowizków przeszka-

dza i t. p. Naduycia te, snadno dajce si wprowadzi w zwi-

zek z niedostatecznem okreleniem tej sprawy w Dat, tak

dalece day si odczu przedstawicielstwu gminy, e zwrócio

si do króla z prob o usunicie zego; jakie znaczenie przy-

wizywano do tej sprawy, dowodzi okoliczno, e jest to je-

dyny przedmiot z zakresu prawa sdowego ormiaskiego, co

do którego w caym przecigu wieków rednich zadano roz-

strzygnicia królewskiego. eby jednak orzeczenie wypado po-

mylnie, trzeba byo dostarczy dowodu, e w istocie prawo

ormiaskie uznaje w peni i bez zastrzee zasad niewzru-

szalnoci testamentów, a zwaszcza te, w przeciwiestwie do

ówczesnych zasad prawa miejscowego, usuwa roszczenia kre-

wnych, z jakiemi przeciw rozporzdzeniom ostatniej woli chcie-

liby wystpowa. Dwukrotnie te król w mandacie swoim po-

wouje si na to, e nie wprowadza tu jakiego nowego prze-

pisu, e chodzi mu o zatwierdzenie praw i starych zwyczajów^

» Bischoff, Urkunden nr. 6. Dokument ten zatwierdzany by kilka-

krotnie przez królów póniejszych, tak przez WJodzisawa Warneczyka

r. 1440, Kazimierza Jagielloczyka r. 1461 i Zygmunta I r. 1509, ibid.

nr. 9. 12. 22.
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dotd przez Ormian przestrzeganych. Datastanagirku w tym

ksztacie, jak go zawiera moga Macierz lwowska, nie mona
byo uy na poparcie takieeo twierdzenia; zawiera on co do

niewzruszalnoci testamentów przepisy czciowo zamcone,

nie usuwa zwaszcza wyranie moliwych uroszcze krew-

nych 1. Nasuwa si tedy wniosek, e tekstem, który przedoono

królowi na uzasadnienie tego dania, nie by tekst Macierzy,

ale tekst przerobiony, zawarty w niniejszym wycigu, orzeka-

jcy cakiem ogólnie niewzruszalno testamentów wobec ro-

szcze krewnych po mierci testatora. Na szczególn uwag
zasuguje, e w mandacie znajduje si taka sama osobna klau-

zula, usuwajca mono wzruszenia testamentów przez osoby

interesowane, niewtpliwie krewnych, jak j w samoistnym do-

datku, z wyranem wymienieniem krewnych, zaw^ar by wy-

cigi. W takim za razie przyj trzeba, e wycig (cz
pierwsza St. O.) istnia ju w pocztkach r. 1434

1 Por. str. 57. 175.

^ Odnony ustp mandatu brzmi: quod nullus Armenus, sive

alter quicumque, indigena sive extraneus, audeat... testanien-

tum... impedire. Ze wszystkie wymienione tu kategorye osób oznacza

mog tylko krewnych, nie ulega wtpieniu, bo tylko oni mogli mie in-

teres w obaleniu testamentu. Mniej jasnem jest natomiast przeciwstawie-

nie poszczególnych grup osób, zaliczonych tu do koia. krewiestwa, a mia-

nowicie: Armenus z jednej, a alter quicumque, indigena seu extraneus,

z drugiej strony. Pierwsza grupa, to oczywicie krewni Ormianie, druga,

wyranie jej przeciwstawiona, krewni nieormiascy, i to znowu indigenae,

albo eztranei. Nie sdz, eby tu koniecznie nalezaJo mie na myli kra-

jowców i zakrajowców we waciwem tego sowa znaczeniu, cho i taki

wypadek mógby mie wyjtkowo znaczenie praktyczne; mona owym
dwu wyrazom nada take znaczenie: miejscowi (mieszkacy Lwowa),

i zamiejscowi. W takim razie wyt?ómaczymy ów zwrot jako usunicie ro-

szcze krewnych nieormiariskich czy to w obrbie Lwowa, czy te gdzie-

indziej osiadych. Sama za nieormiasko krewnych da si poj w roz-

maity sposób. Czy to przez przyjcie katolicyzmu ze strony niektórych

czonków rodziny, w tym wypadku bowiem przestawano odnone jednostki

zalicza do Ormian (por. Balzer, Sdown. ormia. 60 n.), cho oczy-

wicie nie zrywaa si przez to przynaleno rodzinna, a zarazem tytu
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W zwizku za z lem trudno si oprze przypuszczeniu, e
najblisz, ostatecznie rozstrzygajc pobudk do spisania go

staa si wanie potrzeba przedoenia królowi takiego tekstu,

któryby uzasadni danie Ormian. W tem owietleniu jeszcze

dokadniej wytómaczy si przypisanie autorstwa wycigu da-

wnym królom ormiaskim: by to najskuteczniejszy rodek,

za pomoc którego przedstawiony tekst wyda mona byo jako

»antiqua consuetudo«, jako »iura et consuetudines antiuae,

in uibus usque hoc inlacte fuerunt conservati«. Jeli te domy-

sy zasadne, naówczas data powstania wycigu przy-

padaby na sam pocztek r. 1434 lub na krótki czas
przedtem.

Kto jest redaktorem tej pracy, nie podano nigdzie wyra-

nie. Pewn zdaje si by rzecz, e by nim kto z Ormian

miejscowych. e by Ormianinem, o tem wiadczy ujawniona

w zestawieniu imion królów armeskich znajomo dawniejszej

historyi narodowej, jako te okoliczno, e wycig spisany zo-

sta w jzyku ormiaskim (ormiasko-tatarskim), na podstawie

Macierzy ormiaskiej. Ze redaktorem by kto miejscowy, wy-

pywa ju nie tylko std, e sprawa ta zajmowa moga i mu-

siaa przedewszystkiem Ormian lwowskich, ale take i z tego

wzgldu, e autor wycigu ujawni dobr znajomo praw za-

chodnich, przedewszystkiem prawa polskiego. Sama istota rze-

czy przemawia za tem, e pochodzi on z grona tych osobi-

stoci, których obowizkiem urzdowym byo stosowanie prawa

ormiaskiego, które zatem posiaday dokadniejsz jego zna-

jomo, i najsnadniej odczu i zrozumie mogy, jakie s jego

niedostatki, wymagajce reformy, lab ponownego cilejszego

prawny do zwalczania testamentu. Czy te przez maestwa Ormianek

z osobami nieormiaskiego pochodzenia, jak n. p. w poowie XV w. Or-

mianki Bieki, zony Rusina Jerzego Malczyckiego (ibid. 53. 54), których

potomstwo po matce spokrewnione byo z testatorem ormiaskim. D-
no do rozszerzenia praw spadkowych take na ród macierzysty, której

da wyraz niniejszy wycig (art. IX, por. str. 61), moga tu da podstaw
do zwalczania testamentów z tytuu krewiestwa.
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okrelenia. W kole ówczesnej starszyzny ormiaskiej i prze-

wodniczcego w niej wójta ormiaskiego trzeba tedy szuka

redaktora wycigu. Oto. co si da stwierdzi jako rzecz pra-

wie pewna, cho bezporedniemi wzmiankami ródowemi
niepowiadczona. Dalsze specyalizowanie kwestyi moe ju pro-

wadzi tylko do wniosków prawdopodobnych. Z tem zastrze-

eniem mona tu przecie wysun na pierwsze miejsce na-

zwisko ówczesnego wieloletniego (conajraniej od r.

1416) wójta ormiaskiego Iwanisa^, tego samego, na

którego rce wystosowany zosta mandat królewski z r. 1434,

Jego stanowisko kierujce w gminie i sdownictwie ormia-

skiem. jego dokadna znajomo ormiaskiego prawa, jak na-

by musia chociaby tylko przez dug praktyk wójtowsk,

jego gorliwe zajcie si sprawami gminy, którego poredniem

wiadectwem jest okazywane mu tak dugo zaufanie wspól-

pleraieców, stanowi w kadym razie powane poparcie tego

domysu. Oczywicie, mówic tu o autorstwie, mamy na myli

wycznie sam akt zredagowania wycigu; nie poruszamy dal-

szych pyta, w jaki sposób wycig nabra formalnej mocy

obowizujcej: czy przez zgod samej starszyzny ormiaskiej,

czy przez uchwa caej gminy miejscowej. Do wyjanienia

tych zagadnie brakuje wszelkiej podstawy.

Tak jest prawdopodobna geneza wycigu, póniejszej wst-

pnej czci statutu. By on pierwsz prób samoistnego, orygi-

nalnego przetworzenia zasad staroarmeskiegc prawa, jak
podjto na gruncie lwowskim; prób, która rzeczowo pod nie-

jednym wzgldem sigaa gboko, ale zewntrznie, co do roz-

miarów, przedstawiaa si bardzo skromnie. W zasadzie, a w prze-

wanej mierze take i w praktyce, utrzymaa obowizujc
moc dawna Macierz, zwód prawa cile armeskiego. Tkwio
w tem niewtpliwie ródo licznych niedogodnoci. Im cilej

z postpem czasu ycie prawne, ekonomiczne i kulturalne Or-

mian lwowskich zespalao si z yciem rodowiska, w którem

^ Por. Balzer, Sdown. ormia. 27.
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si znaleli, im silniejszem stawao si oddziaywanie zasad

prawa zachodniego, polskiego i niemieckiego, jakie tu byy
zdawna ustalone, tem niedogodniejszyna, tem mniej prakty-

cznym w uyciu stawa si ten zwód prawny, zoony w od-

legej przeszoci, w odmiennych zasadniczo stosunkach kultu-

ralnego ycia wschodniego. Nie mona te przepomnie, e
niezalenie od wpywów zewntrznych, rozwój stosunków w sa-

mej gminie ormiaskiej wskazywa móg potrzeb pewnego

przeobraenia istniejcych dotd przepisów prawnych. Midzy
kodeksem macierzystym jako obowizujcem prawem, a rze-

czy wistemi potrzebami rozwijajcego si ycia prawnego po-

wstaa tedy sprzeczno. Nasuna si potrzeba wyrównania jej:

w jakim si to miao sta sposobie, wskazywaa ju pierwsza,

czciowa próba, wycig z r. ok. 1434. Trzeba byo podj
now redakcy prawa ormiaskiego, która, obrawszy za punkt

wyjcia staroytny, kilkuwiekow praktyk uwicony macie-

rzysty kodeks narodowy, zestawi miaa to, co w ramach

wieckiego sdownictwa Ormian lwowskich mogo mie zasto-

sowalno praktyczn, i uzupeni ten materya nowemi, czy

to samoistnie dodanemi, czy na wzorach oddziaywujcego tu

prawa zachodniego opartemi zasadami. Odmiennie jednak od

tego, co urzeczywistniono przez redakcy wycigu dawniejszego,

chodzio teraz nie o stworzenie jakiego krótkiego zbioru naj-

waniejszych przepisów, któryby obowizywa obok Macierzy,

ale o zoenie penego zwodu prawa, który, cznie
z tamtym wycigiem, zastpiby w caoci stary

kodeks macierzysty. Zadanie to spenia nowa re-

dakcy, stanowica cz drug dzisiejszego sta-

tutu; poczona, jak si zdaje, przez samego autora, z cz-
ci pierwsz, niewtphwie mu znan i, utworzya ona
Statut ormiaski, ten sam, który w chwih zatwierdzenia

przez Zygmunta I uwaano za prawo, zdawna ju obowizujce

w gminie Ormian lwowskich.

« Por. str. 238.
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Do jakiche czasów odnie naley powstanie
czci drugiej? Ze istniaa ona ju conaj póniej r. 1469,

wykazalimy poprzednio ^; ogólne ramy chronologiczne, którerai

zawrze mona dat zoenia tego zwodu, zamykaj si tedy

w granicach lat 1434—1469. S jednak podstawy do cilej-

szego jeszcze ustalenia daty.

Art. 118 St. O., przyznajc Ormianom prawo apelacyi do

króla, zawiera dusze, bardzo znamienne uzasadnienie tego

przepisu, niezaczerpnite z podstawowego róda, zatem samo-

istnie dodane tu przez redaktora 2. Brzmi ono jak nastpuje:

»...quoniam Armeni per duces et principes, et non per ci-

vitates sunt privilegiati et exempti per privilegia Regiarum

Maiestatura, et Maiestatis Regiae iurisditioni primariae iuxta

privilegia sua sunt dediti et subiecti, et neraini al ter i; et

ita is. qui eis contuht iura, debet, et non alter, eos iudicare

de mera iustitia*. W stylizacyi tego ustpu zastanawia nie tyle

stwierdzenie zasady, e król jest zwierzchnim panem sdo-
wnictwa ormiaskiego, ile raczej szczególny nacisk, z jakim

powtórzono trzykrotnie, e nikt inny nie ma prawa przywa-

szcza sobie orzecznictwa nad Ormianami; przyczem rzecz

sprowadzona zostaa na tory cakiem ogólne: z treci ustpu
wynika, e chodzio tu o odparcie uroszcze nie tylko co do

sdownictwa apelacyjnego, ale co do sdownictwa w ogóle

Czyje uroszczenia miano tu na myli, tómacz wyranie po-

cztkowe sowa ustpu; stwierdzono tu, i Ormianie uprzywi-

lejowani s przez królów, nie za przez miasta. W ust-

pie tym przejawia si najwyraniej odpór przeciwko wtrcaniu

si wadz miejskich w sdownictwo Ormian lwowskich; ustp
ów móg zatem powsta dopiero w takim czasie, kiedy w spra-

wie tej przyszo w istocie do jakich powaniejszych zatargów

pomidzy organami prawa niemieckiego we Lwowie, a tamtej-

sz gmin ormiask. Wiadomo, e przez cay niemal czas

* Por. str. 215 n. 220.

» Por. str. 108.
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istnienia wójtowstwa ormiaskiego zatargów takich nie byo,

i e, jakkolwiek wiadze miejskie wytworzyJy tu byy od sa-

mego pocztku konkurency sdownictwu ormiaskiemu, to

jednak z drugiej strony nie dyy do obalenia jego samo-

istnej organizacyi: w lad za czem sami Ormianie podda-

wali si wedug uznania bd to sdowi wasnemu, bd nie-

raz take orzecznictwu wiadz miejskich \ Dopiero kiedy w ca
t spraw wmiesza si moment polityczny, kiedy w walce

Odrowów przeciw miastu Ormianie stanli po stronie staro-

stów, zaostrzy si stosunek midzy gmin miejsk a ormia-

sk, i ujawni si przedewszystkiem jako represya w dziedzinie

sdownictwa. Pierwsz tak represya bya dokonana przez

miasto na wasn rk, po pierwszej porace Odrowów r. 1460,

reorganizacya sdownictwa ormiaskiego, która w miejsce da-

wniejszego, samorzdnego sdu wójtowskiego ormiaskiego, stwo-

rzya sd mieszany, z starszyzny ormiaskiej i wójta miejskiego

jako naczelnika zoony. To byo pierwsze, samowolne wdarcie

si miasta w dotychczasowy zakres samorzdnego sdownic-

twa ormiaskiego 2, i dopiero przeciwko tej uzurpacyi, czy prze-

ciwko zasadzie, której ona bya wyrazem, a któr odtd miasto

podtrzymywao stale, skierowane by mogy sowa, zawarte

w omawianym ustpie. Skd wniosek, e ustp ów, zatem take

i owa cz statutu, w której si on mieci, nie

mogy powsta rychlej anieli r. 1460 3.

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 74 n. 78 n.

« Ibid. 117 n.

» Interpretacy omówionego tu ustpu art. 118 zajmowa si take

Kutrzeba, Datastanagirk 677. 678, ale nie utrafi w sedno rzeczy. Mnie-

maj on, e redaktor chcia ów przepis (o prawie apelacyi) odnie »w ogóle

do wszystkich Ormian: uoniam Armeni per duces et principes et non

per civitates sunt privilegiati. Widocznie szo o to, by przepis ten, który

wedug dekretów z r. 1510 i 1518 odnosi si tylko do Ormian lwowskich,

rozcign w ogóle na wszystkich Ormian w pastwie polskiem mieszka-

jcychc. W twierdzeniu tem kade sowo wymaga sprostowania. Kiedy

ustp niniejszy spisywano, nie istniay jeszcze dekrety z r. 1510 i 1518

Prawo apelacyi powstao ju w wiekach rednich, przed owymi dekre-
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W innym ustpie St. O., w art. 88, znajdujemy wskazówk,

która powysz dat pozwala ustali jeszcze dokadniej. Mowa

tam o pewnych atrybucyach urzdowych sdziego ormiaskiego

(iudicis Armenorum), które si uzasadnia argumentem: quia tale

officium procedit ex auctoritate Maiestatis Regiae.

Ustp ten nie zosta zaczerpnity z podstawowego róda (Dat.)^;

jest on równie samoistnym dodatkiem St. O. Musimy zatem

szuka dla wytómaczenia w ramach ówczesnej organizacyi

sdowej Ormian lwowskich. Okrelenie iudex Armenorum od-

nosi si tedy moe tylko do wójta ormiaskiego, lub, gdy-

bymy tu nawet chcieli pój najdalej w interpretacyi, co-

naj wyej jeszcze do czonków starszyzny ormiaskiej; to ostatnie

przypuszczenie bdzie zreszt najmniej prawdopodobne, z uwagi

na liczb pojedyncz, uyt w okreleniu, jako te ze wzgldu

na okoliczno, e waciwym przedstawicielem sdu ormia-

skiego na zewntrz by w tym czasie wójt ormiaski. Kogo-

kolwiek zreszt zechcemy tu mie na myh, wójta czy star-

szych, jedno trzeba bdzie przyzna jako rzecz niewtpliw,

e wzmianka o pochodzeniu ich wadzy od króla nie da si

wytómaczy w ten sposób, jakoby król, czy chociaby peno-

mocny jego urzdnik (starosta), ustanawiali kadoczesnego wójta

czy starszych; oba te urzdy wychodziy bowiem z samorz-

dnych wyborów gminy ormiaskiej 2. Ow wzmiank wytóma-

czy mona zatem tylko w tem rozumieniu, e sama insty-

tucya wójtowstwa czy starszyzny ormiaskiej zostaa wy-

ranie uznana czy ustanowiona przez królów polskich, i dla

tego wanie mona byo o niej powiedzie, i wywodzi swe

uprawnienia »ex auctoritate* króla. Musimy tedy szuka przy-

wilejów królewskich, któreby takie uznanie jednej z tych in-

stytucyj zawieray. [Otó stwierdzi naley, e z caego okresu

tarai. Wreszcie redaktor°St. O., sHadajc swój zwód przedewszystkiem dla

Lwowa, móg mied na'myli uprzywilejowanie samych Ormian lwowskich,
bez zamiaru przesdzania o stanowisku Ormian w innych miastach.

* Por. str. 91. 92.

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 12. 35.
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czasu a do r. 1469 nie dochowa si aden przywilej królew-

ski, któryby wyranie uzna, czy chociaby tylko wspomnia
o instytucyi starszyzny; wzmianka powysza moe mie zatem

na myli tylko wójtowstwo ormiaskie. Ale i wójtowstwo uzy-

skao zasadnicze uznanie, wraz z okreleniem zakresu dziaa-

nia, nierychlej, jak dopiero w dyplomie Kazimierza Jagiello-

czyka z 23 listopada 1462, pierwszym (i ostatnim) przywileju

fundacyjnym wójtowstwa ormiaskiego, którego tak dugo nie-

dostawao tej instytucyi^. Skd wniosek, e art. 88, jako te
ta cz St. O., która go zawiera, mogy powsta
eon aj wczeniej pod koniec r. 1462.

Data zoenia drugiej czci St. O. zamyka si
tedy w granicach lat 1462—1469. I to jest okrelenie

chronologiczne cakiem pewne, bo na cisej interpretacyi

wiadomoci ródowych oparte. W ramach tego okresu lata

1462—1464 dadz siznowu przyjjako data naj-

prawdopodobniej sza powstania tej czci statutu.

Na przeoinie r. 1464/5 w stosunkach Ormian lwowskich na-

stpiy zmiany tak zasadnicze, a zarazem tak dla nich nie-

pomylne, e trudno przypuci, aby odtd (1466— 1469) moga
by podjt i urzeczywistnion myl nowej kodyfikacyi ich

prawa. Konfederacya lwowska, zwrócona przeciw ich opieku-

nowi i sprzymierzecowi Odrowowi, mier Odrowa, usu-

nicie jego rodu od starostwa lwowskiego, oto wypadki, które

w szybkiem nastpstwie kilku miesicy 1464/5 r. uderzay

w nich coraz dotkliwszymi ciosami ^. Pozbawieni potnego
ordownika, którego sami dotd popierali w walce z miastem,

z którego pomoc odparli pierwszy (z r. 1460/1) zamach miasta

na samodzielno swego sdownictwa, za którego przyczynie-

niem uzyskali dawno upragnion fundacy przywilejow swego

wójtowstwa, wydani na ask zwyciskiego miasta, niewiadomo

nawet czy utrzymaU wasn organizacy sdow do roku 1469;

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 120 n.

» Ibid. 102 n. 131 n.

Studya nad hist. prawa polskiego rV. 30
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czy, zanim t spraw król formalnie rozstrzygn} na ich nie-

korzy, nie przesdzio jej ju przedtem samo miasto na wa-
sn rk, jak si to stao ju raz przedtem, r. 1460/1 ^. W okre-

sie tym, kiedy samoistne sdy ormiaskie przestay ju moe
dziaa, kiedy, w najlepszym razie, nad sdownictwem tern

zawisa groza ucisku i niebezpieczestwo upadku, stosunki zo-

yy si dla Ormian tak niepomylnie, e trudno przypuci,

aeby wtedy wanie podjt by moga myl nowej kodyfika-

cyi ich prawa. Zgoa inaczej przedstawia si rzecz w okresie

1462—1464. Stwierdzilimy na innem miejscu, e to najwie-

tniejszy okres w historyi wójtowstwa i sdownictwa ormia-

skiego we Lwowie. Przywilej z r. 1462 uzna by wanie pen
jego samodzielno i udzieli mu formalnej sankcyi prawnej,

stawa si przez to ochron przeciw zamachom ze strony mia-

sta; równoczenie za potny wówczas starosta lwowski Odro-w sta na stray interesów ormiaskich i móg ich kadej

chwili broni przeciwko naruszeniom ze strony miasta-. Do

nowego, penego ycia sposobia si wtedy gmina Ormian lwow-

skich, sposobiy si jej organy samorzdne. Mao kiedy,

psychologicznie i rzeczowo, znale si moga
lepsza sposobno, eby pomyle o zadouczy-
nieniu dawno ju zapewne odczutej potrzebie do-

konania nowego spisu prawa, któryby stosownie prze-

ksztaci i uzupeni przestarzay kodeks macierzysty. Do tych

wic czasów odniesiemy z najwikszem prawdopodobiestwem

powstanie drugiej czci statutu. I tak fundacya przywilejowa

wójtowstwa ormiaskiego z r. 1462, cho jej sdzony by y-
wot jednodniowy, zostawia przecie po sobie poredni wytwór

trway, pierwszorzdnej doniosoci: now kodyfikacy
prawa ormiaskiego.

Dla wyczerpania kwestyj, czcych si z spraw datacyi,

dotkniemy jeszcze kilku pyta szczegóowych. Ze wzgldu na

* Por. Balzer, Sdown. ormia. 132.

* Ibid. 131.
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to, e druga cz St. O. skada si z dwu, co do sposobu

zoenia bardzo wybitnie odróniajcych si czci, dziau gó-

wnego (art. 1— 107) i grupy artykuów przydatkowych (art.

108—124) 1, nasuwa si przedewszystkiem myl, czy oba te

dziay nie zawdziczaj powstania dwu odrbnym aktom
redakcyjnym. Jeden dzia naleaoby w takim razie uzna
jako wczeniejszy, inny jako póniejszy, poczenie ich za
w jedne cao uwaa dopiero jako wynik jakiego aktu do-

datkowego; podobnie jak i dwie w zasadzie odrbne czci
St. O. (I

—

X i 1— 124) dopiero skutkiem podobnego aktu do-

datkowego poczone zostay w jeden wspólny statut. Przyj-

mujc tak hypotez, mielibymy znowu dwie moliwoci da

wyboru: albo, e grupa artykuów przydatkowych powstaa

rychlej, a dzia gówny dopiero póniej; albo na odwrót, e
zredagowano najpierw dzia gówny, a póniej uzupeniono go

artykuami przydatkowymi. Przeciwko przypuszczeniu pier-

wszemu przemawia wprawdzie sam ukad, a mianowicie oko-

liczno, e artykuy przydatkowe zajmuj w czci drugiej

miejsce kocowe, jako te i wzgld na to, e nieatwo daaby

si odnale przyczyna, któr monaby usprawiedliwi odrbne

i uprzednie powstanie tej grupy w^ycigów, jak si to oka-

zao moliwem przy rozpatrywaniu genezy art. I

—

X. Mimo tO'

byaby pokusa poprze takie przypuszczenie powoaniem si

na inn okoliczno. Oto wyrane wzmianki o wójtach ormia-

skich, jakie zawiera cz druga St. O., znajduj si tu wy-

cznie tylko w grupie artykuów przydatkowych (art. 118,,

122, 124), nie ma ich natomiast zgoa w dziale gównym; o ile-

si tu mówi o wadzach sdowych Ormian, uywane s tylka

okrelenia ogólne: iudiciale officium Armenicum, iudex Arme-

nicus (art. 39, 88). Monaby z tem nawet, w duchu wywodów
prof. Kutrzeby, zwiza dalsz hypotez, e grupa artykuów

przydatkowyh powstaa wprawdzie jeszcze za wójtowstwa or-

miaskiego, zatem conaj póniej r. 1469 (1464), natomiast dzia

1 Por. str. 227 n.

30»
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gJównv zoony zosta ju po zniesienie wójtowstwa, i e wa-

nie dla tego organy sdowe ormiaskie, w przeciwstawieniu

do dawniejszej wadzy wójtowskiej, okrelone tu s nazw:

iudex Armenieus, iudicium Armenicum i t. p. W tym wypadku

data zoenia dziau gówne^jo daaby si zawrze w ramach

czasowych 1469— 1518. Po bUszem wgldniciu w rzecz

wniosek taki nie da si jednak utrzsma. Z jednej strony bo-

wiem, jak wykazaUmy poprzednio, art. 88 dziau gównego,

cho wymienia tylko iudicem Armenicum, ma niewtpliwie na

myli wójta ormiaskiego^; z drugiej, w grupie artykuów

przydatkowych, cho trzykrotnie wspominaj wyranie o wój-

cie ormiaskim, jest te czterokrotna wzmianka ogólnikowa

o iudicium Armenicum i iudex Armenieus (art. 119— 122). Wi-

docznie nie byo tu zamiaru przeciwstawiania sobie tych no-

menklatur, jako okrele dwu odrbnych poj; s to nazwy

tej samej rzeczy, rodzajowa i indywidualna, uywane na prze-

mian zupenie dowolnie. W lad za tem upada jedyny argu-

ment, którym monaby poprze t, z innych zreszt wzgldów

zgoa nienaturaln i niepraw^dopodobn hypotez o wczesniej-

szem zoeniu kocowych artykuów czci drugiej.

Pozostaje zatem tylko moliwo druga: e najpierw po-

wsta dzia gówny, a póniej dopiero grupa artykuów przy-

datkowych. Co do takiej kombinacyi zaznaczy trzeba, e nie

ma argumentów, któreby j bezwzgldnie, jako nie-

moliw wykluczay. Móg w istocie redaktor zoy naj-

pierw artykuy 1—107, póniej za, czy to on sam, czy kto

inny, doda art. 108—124. Trzeba tylko w takim razie umie-

ci tu dwa zastrzeenia. Najpierw, e grupa artykuów^ przy-

datkowych powstaa w kadym wypadku jako cao, od razu,

e nie jest wynikiem stopniowego, wielokrotnie podejmowa-

nego uzupenienia czciowego; przemawia za tem jej przejrzy-

sty ukad systematyczny, który przy uzupenianiu czciowem
i kilkakrotnem nie daby si osign. Powtóre, e oba dziay,

» Por. str. 256.
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jeli nawet maj pocztek odrbny, powstay w odstpach

czasu nieznacznie oddalonych od siebie. Zoenie dziau gó-

wnego, ze wzgldu na art. 88, da si odnie conaj wczeniej do

r. 1462, zoenie dziau przydatkowego, ze wzgldu na wzmianki

o wójtach ormiaskich, conaj póniej do r. 1469, W wietle

uprawdopodobnionego poprzednio twierdzenia o czasie powsta-

nia drugiej czci \ okres ten trzeba zamkn granicami bar-

dziej jeszcze cisemi, 1462—1464. Przyjmujc tedy dwukro-

tny akt redakcyjny co do czci drugiej, monaby conaj wyej

oddzieli oba jej skadniki przestrzeni 1—2 lat, odnoszc

n. p. powstanie dziau gównego do r. 1462 lub 1463, a po-

wstanie grupy artykuów przydatkowych do r. 1463 lub 1464.

Ogólnie zaznaczamy zreszt, e stawiajc wszystkie te przy-

puszczenia, nie chcemy przez to wyrazi, jakoby hypoteza

o dwukrotnym akcie redakcyjnym bya tu wycznie zasadn,

lub bardziej prawdopodobn; stwierdzamy tylko jej moliwo
i dopuszczalno. Z naszego punktu widzenia owiadczy
si raczej naley za przypuszczeniem, i caacz
druga powstaa od razu; przemawia za tem okoliczno,

i grupa artykuów dodatkowych stanowi naturalne uzupenie-

nie dziau gównego, oparte na tym materyale kodeksu macie-

rzystego, który poza kompleksem Dat. U. 2— 130 nadawa si

do zuytkowania, który zatem musia by uwzgldniony od

razu, jeeU nowa redakcya poprawna miaa zastpi w cao-

ci kodeks macierzysty 2.

Wracamy jeszcze do sprawy ukadu dziau gównego cz-

ci drugiej, aeby zwróci uwag na pewien szczegó, który

moe sta w zwizku z chronologi statutu. Dzia gówny, jak

wiadomo, jest na ogó reprodukcy ukadu, jaki przedstawiaa

Macierz w komplekcie artykuów Dat. II. 2—130 3. Jako art.

61 i 62 St. O. wystpuj tu jednak wyjtkowo przejtki nie

1 Por. sir. 258.

* Por. te str. 253.

» Por. str. 227 n.
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z Dat., jeno z SR. Otó, cokolwiek sdzi bdziemy o mo-

liwoci przestawek w ukadzie pierwotnej Macierzy, jedno

stwierdzi trzeba na pewno, e do szeregu tych przestawek

nie mogy nalee jakiekolwiek artykuy z SR.; w adnym bo-

wiem z dochowanych po dzi dzie zwodów, cho w ukadzie

róni si czsto midzy sob, nie spotykamy zmieszanych
ze sob przepisów Dat i SR. Owszem, SR., o ile znajduje

si w odnonych kodeksach rkopimiennych, jest zawsze ci-

le wydzielona od Dat., przestawki za w obrbie Dat. obej-

muj tylko róne artykuy z kilku pierwotnie wyodrbnionych

jego czci (Dat. I i II). Odpowiadajce artykuom 61 i 62

St. O. przepisy z SR. nie znajdoway si tedy z pewnoci
w odnonem miejscu Macierzy (t. j. midzy Dat. II. 71 a 72).

Jeeli je zatem, mimo to wszystko, znajdujemy na tern miej-

scu w St. O., to nie stao si to widocznie przez naladowni-

ctwo ukadu Macierzy, jeno dla innej jakiej przyczyny. Jak
bya przyczyna, o tem moemy snu tylko domysy. Najbli-

szem byoby przypuszczenie, e wstawi je tu sam redaktor

czci drugiej, w czasie spisywania swego zwodu. Nie n-amy

prawa domysu tego wyklucza bezwarunkowo; zaznaczamy

tylko, e w tym wypadku pobudk tego kroku trzeba bdzie

pozostawi bez wytómaczenia. Jakkolwiek bowiem midzy art.

61 i 62, a bezporednio poprzednim art. 60 (z Dat. II. 71)

dalby si wykaza pewien zwizek mylowy, którym monaby
usprawiedliwi wstawk ze wzgldów rzeczowych (wszystkie

trzy artykuy zawieraa przepisy prawa karnego), to jednak

musimy pamita o tem, e redaktor wszystkie zreszt inne

wyimki z SR. zamieci dopiero w grupie artykuów przydat-

kowych (108 i n.), jak w ogóle zuytkowa na tem dopiero

miejscu to wszystko, co mu si nadao do uwzgldnienia poza

kompleksem Dat. II. 2— 130. Dla tego nasuwa si myl. czy

owe wstawki z SR. nie przedostay si do dziau gównego

w innym jakim sposobie. Nie majc zamiaru przesdza rze-

czy stanowczo, wskazujemy przecie na moliwo, e mo-

gy tu by przydane póniej, dodatkowo, ju po



[451] Statut ormiaski. 263

zoeniu czci drugi e"j, przez tego samego redaktora,

czy jakkolwiek inn osob. Póniejsza praktyka moga wy-

kaza brak stosownych przepisów o tych materyach prawnych,

któremi zajmuj si owe wstawki; sposobem, praktykowanym

niejednokrotnie w kodeksach rkopimiennych redniowiecznych.

mona je byo dopisa w odpowiedniem miejscu oryginau or-

miaskiego na marginesie czy na wolnem miejscu karty; pó-

niej za, kiedy dokonywano tómaczenia statutu na jzyk a-

ciski, uwzgldniono je ju cznie z innymi artykuami jako

integraln cz caego zwodu, w miejscu, na którem je za-

stano w rkopisie 1. Okoliczno, e materye omówione w art.

61, cho na ogó wchodz w zakres prawa karnego, wyka-

zuj przecie luny tylko zwizek przedmiotowy midzy sob,

ze mamy tu waciwie jak gdyby tylko poczenie kilku prze-

pisów odrbnych, razem zbitych 2, mogaby to domniemanie

poprze w pewnej mierze. Przyjmujc taki pocztek art. 61

i 62, moemy te przypuci, e odnona wstawka dokonana

tu zostaa w jakimkolwiek czasie midzy zoeniem statutu

a jego przel^adem (1462/4—1518). Te dwa artykuy, ale te

tylko te, nie za statut cay. czyjakkolwiekjego
inn cz odnie mona co do daty powstania
do czasów po roku 1462/4 (1469).

Nasuwa si z kolei pytanie: kto jest redaktorem drugiej

czci St. O.? Trzebaby powtórzy wszystkie argumenty, wy-

powiedziane przy innej sposobnoci ^ eby stwierdzi, e by
nim kto z Ormian miejscowych. Tym razem nie ma zreszt

1 W takim razie trzeba te bdzie przyj, e pierwotna ilo arty-

kuów czci drugiej bya mniejsz o dwa, anieli obecnie, i e skutkiem

tego liczbowanie ich, poczynajc od tego miejsca, zostaJo cokolwiek zmie-

nione (posunite) w tómaczeniu Zaciskiem z r. 1518/9. Nie wzrusza to

zreszt w niczem spostrzeenia (por. str. 226), e caZa cz druga bya

od pocztku liczbowana, w przeciwstawieniu do pierwszej, która nume-

racyi nie miaa.

* Por. str. 83.

» Por. str. 251.
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potrzeby siga do wywodów porednich; powiadcza t rzecz

wyranie kilka wzmianek samego statutu, a mianowicie zwroty,

jak: de iure nostro Armenico (art. 57). ius Christianum no-

strum ostendit (art. 63), in nostro tamen Armenico iure

(art. 73) i, które przynaleno redaktora do narodowoci or-

miaskiej stawiaj ponad wszelk wtpliwo. Jak co do cz-

ci pierwszej, tak i w tym wypadku bdziemy go musieli szu-

ka przedewszystkiem poród tych osobistoci, które powoane

byJy z urzdu do stosowania prawa ormiaskiego, którym po-

nowny jego spis i odpowiednia leforma najbardziej lee mu-

siay na sercu. W ich szeregu wysuwa si znowu na pier-

wsze miejsce osoba ówczesnego wójta ormiaskiego,
Krzy tka. O ile na wskazówkach porednich osnuwa wolno

wnioski naukowe, mao który okae si tak zasadnym, jak

wniosek niniejszy. Wszystko przemawia za tem, e Krzystko

by indywidualnoci wybitn, ruchliw i przedsibiorcz,

w ówczesnem yciu gminy Ormian lwowskich zaznaczajc

lady na kadym kroku, e by nie tylko urzdowym jej

zwierzchnikiem w zakresie sdownictwa, ale zarazem ducho-

wym przewodnikiem w akcyi politycznej. Wieloletnie (od r.

1445) sprawowanie funkcyi wójtowskiej wiadczy ju samo

o zaufaniu wspóplemieców, oraz powadze i znaczeniu, jakich

poród nich zaywa, a zarazem tómaczy, w jaki sposób po-

si móg gruntown znajomo prawa ormiaskiego. Prze-

pisy obu praw zachodnich, niemieckiego i polskiego, które

w tak szerokiej mierze przeksztaciy w statucie staroarme-

skie zasady zwodu macierzystego, nie byy te z pewnoci
obce Krzystkowi. Z niemieckiem prawem on, jak zreszt i inni

Ormianie lwowscy, stykah si codzie, nie tylko przez to, e
gmina ormiaska ujta bya w ramy obszerniejszej organiza-

cyi miejskiej, ale take dla tego, e sdownictwo prawa nie-

^ Take art. 61 powoZuje si na ius nostrum, t. j. SR., któr uwa-
ano za cz skadow prawa ormiaskiego; artyku ten nie wchodzi tu

w rachub, jest bowiem moe dodatkiem póniejszym, por. str. 262. 263.
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mieckiego wspózawodniczyo wtedy na szerokie rozmiary z s-
downictwem ormiaskiemu. Znajomo przepisów ustawodaw-

stwa polskiego, poczynajc od kodyfikacyi Kazimierza W.,

rozszerzaa si w tym wanie czasie bardzo znacznie na prze-

strzeni caego pastwa. Od czasu wskrzeszonycli przez statut

warcki (1420/3) zabiegów kodyfikacyjnych, spotgowao si

w Polsce zainteresowanie zabytkami tego ustawodawstwa:

wiadcz o niem ciiociaby te tylko liczne kodeksy rkopi-

mienne statutów ziemskich, jakie z czasu a do daty zoe-
nia St. O. dochoway si do dni naszych ^. Mao kto nie tylko

z Ormian, ale nawet z wójtów ormiaskich caego rednio-

wiecza, mia tyle sposobnoci zetkicia si i zapoznania z prze-

pisami polskiego prawa, ile jej mia Krzystko, sojusznik sta-

rostów, dziaajcy i stawajcy niejednokrotnie w grodzie czy

to w urzdowym charakterze wójta, czy w roli strony proce-

sowej. Poza tem, przez co wysuwa si naprzód jako sdzia

i biegy w prawie, wyznaczy mu los ponadto jeszcze poka-n rol w ówczesnej akcyi politycznej. W toku walki Odro-

wów z miastem, ilekro wejd w rachub sprawy ormia-

skie, wystpuje na pierwsze miejsce, chyba nie przypadkowym

tylko zbiegiem okolicznoci, osoba Krzystka. On to r. 1446

poredniczy w zamachu starostów na sdownictwo miejskie

nad Ormianami prawa niemieckiego, on r. 1462 staje w Piotr-

kowie przed królem i zgromadzonymi stanami, eby odeprze

zamachy wadz miejskich na samorzdne sdownictwo ormia-

skie i wyjedna fundacy przywilejow wójtowstwa ormia-

skiego 3. Nikt z peniejszem od niego przewiadczeniem i od-

czuciem rzeczy nie móg zamieci w statucie ustpów o nie-

dopuszczalnoci wpywu organów miejskich na sdownictwo

Ormian, o pochodzeniu wadzy wójta ormiaskiego od samego

• Por. Balzer, Sdown. ormia. 74 n. 78 n.

2 Helcel, Starod. prawa pol. pomn. I. str. V— XLII wylicza z cza-

sów do r. 1460 szesnacie rkopisów statutów ziemskich; kilka uzupe-

nie przyniosy póniejsze poszukiwania.

» Szczegóy o Krzystku por. Balzer, Sdown. ormia. 32 n. 104 n.
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króla; nikomu bardziej nie mogo zalee na tem. aeby po

uzyskaniu przywileju fundacyjnego wójtowstwa, zaopatrzy je

take w odpowiedni, do istniejcych potrzeb przystosowany

kodeks prawny ^

I tak, jeli nie zawodz wszystkie oznaki prawdopodobie-

stwa, autorem drugiej czci statutu jest Krzyst-
ko, ostatni wójt Ormian lwowskich, który, jeeli nawet przez

niesprawn w ostatecznym wyniku polityk sojuszów z wa-
dz starocisk przyczyni si porednio do upadku wójtow-

stwa, da w zamian za to gminie swojej, a przez póniejsz

recepcy take innym gminom ormiaskim w Polsce, nowy,

zreformowany zwód prawa, którym si rzdziy a do koca
istnienia Rzpltej, pozostawi trway, najszanowniejszy pomnik

przetworzonej wpywami Zachodu kultury ormiaskiej.

Jak jest warto, i jaki charakter tej jego
pracy, wypeniajcej prawie cay St. O., z wyjtkiem krót-

kiego dziesicio-artykuowego wycigu wczeniejszego? Pytania

tego na szersze rozmiary nie poruszy dotd i nie rozpatrzy

nikt, nawet ci badacze, którzy mieli ju mono porównania

statutu z jego ródami. Z pewnem upodobaniem dotykano

tylko sprawy u k a d u, nie szczdzc redaktorowi powanych
zarzutów. Mniejsza o to, e BischoS", czy inni dawniejsi pisa-

rze, zarzucili mu chaotyczno pod tym wzgldem -; jeszcze

prof. Kutrzeba, stwierdzajc tu pewn dno do systematy-

cznego zgrupowania przepisów, wyraa przecie zapatrywanie,

i rzecz ta nie powioda si redaktorowi, i powtarza na ogó
zarzuty dawniejsze^. W gruncie rzeczy zarzuty owe polegaj

na nieporozumieniu; wyniky one std, e nie zdawano sobie

sprawy, jakie pod tym wzgldem stanowisko wobec róda
podstawowego (Dat.) zaj redaktor, i jaka skutkiem tego bya

1 Por. str. 258.

* Bis eh o ff, Das alte Recht, Blatter 1857, 257; por. te Gromni-
cki, Ormianie w Polsce 80.

. 8 Kutrzeba, Datastanagirk 670. 679.



[455] Statut ormiaski. 267

waciwa dyspozycya w rozkadzie przejtego materyau. W ca-

ym gównym dziale swej pracy (art. 1—107) redaktor

nie stwarza ukadu wasnego, jeno przejmuje gotowy

ukad swojej podstawy, kompleksu Dat. II. 2— 130. Nieliczne

przestawki artykuów, w porównaniu z nastpstwem ich w zwo-

dzie pierwotnym Dat. (A), jako te wstawki kilku innych prze-

pisów, zaczerpnitych z ksigi I tego zwodu, s czci na

pewno, czci prawdopodobnie, waciwoci samej Macierzy

lwowskiej. St. O. przyj je i umieci w tym porzdku, jak

nastpoway w Macierzy, pomin z niej tylko wiadomie kilka

artykuów (II. 62, 63, 65, 99), które zuytkowane ju zostay

w wczeniejszej czci pierwszej ^. Gdyby za naw^et przypu-

ci, e niektóre wtpliwe wstawki i przestawki s dzieem

samego redaktora St. O., to jest ich na ogó ilo tak maa,

e nie moe wpyn na zmian sdu ogólnego. W zasadzie

wszystkie zarzuty, jakie co do systematyki dziau gównego

dadz si podnie, skierowa tedy naley nie przeciwko re-

daktorowi statutu, jeno przeciw samemu autorowi Dat. lub

ukadaczowi Macierzy lwowskiej; redaktor statutu odtworzy

tu gotowy ich ukad. Doda trzeba, e nawet sam przejty

przeze system Macierzy, jakkolwiek pod szkem zapatrywa

dzisiejszych nie moe oczywicie uchodzi jako doskonay, nie

jest przecie gorszy od systematyki wspóczesnych, nieraz na-

wet znacznie póniejszych zwodów prawnych, choby zacho-

dnich; do przypomnie wielk pod tym wzgldem chaoty-

czno Zwierciada saskiego albo lus Municipale. O ile znowu
chodzi o systematyk w grupie artykuów przydatkowych

(108—124), których ukad jest ju dzieem samego redaktora,

przypominamy stwierdzony poprzednio szczegó, e jest ona

zupenie pod tym wzgldem poprawna i w zasadzie bez za-

rzutu 2. e poszczególnych artykuów tej grupy nie wstawiono

w odpowiednie miejsca dziau gównego, celem poczenia ich

1 Por. str. 197 n. 237.

2 Por. str. 230.
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Z przepisami pokrewnymi, e zatem nie przeprowadzono je-

dnego tylko, wspólnego ukadu w caJej czci drugiej, ale roz-

bito j na dwa ukady odrbne, to ju wypyw ogólnego za-

oenia, z jakiego wyszed redaktor, ze wzgldu na odmienny

sposób zuytkowania rónych czci kodeksu macierzystego.

Rozpatrzona tu kwestya ukadu przedstawia w wypadku
niniejszym znaczenie doniose; jest bowiem, ze wzgldu na

zaznaczony wanie odmienny sposób postpowania co do ró-

nych czci materyau podstawowego, spraw nie tylko czy-

sto formaln, ale zarazem kluczem do rozwizania wanych
zagadnie co do samej zawartoci St. O. Przy opracowa-
niu dziau gównego, o wyborze materyau, nada-
jcego si do zuytkowania, rozstrzyga moment
rzeczow^y jedynie tylko w odniesieniu do caej
zwartej grupy przepisów Macierzy: autor przyj
kompleks Dat. II. 2— 130 jako cao, a przyj go dla tego^

e miecia si w nim przewana cz4 przepisów prawa wiec-

kiego, i e skutkiem tego kompleks ów w dugoletniej da-

wniejszej praktyce lwowskiego sdu ormiaskiego utar si jako

gówny spis prawa obowizujcego ^ W obrbie tego komple-

ksu, przy dalszej segregacyi materyau, nie stosowa on ju
kryteryum rzeczowego; poprzesta na kryteryum czysto

formalnem. t. j. liczy si z samym faktem przynalenoci

odnonych artykuów do rzeczonego kompleksu, jako przy-

czyn wystarczajc do zuytkowania ich w dziale gównym
swojej pracy. Std w dziale tym cay szereg przepisów, które

odnosz si do stosunków bd to przestarzaych, bd nie-

istniejcych, bd sprzecznych z urzdzeniami i zasadami pra-

wa miejscowego. Redaktor uwzgldnia je nie tylko tam. gdzie

stosunkom takim powicony jest ex professo cay artyku, ale

nieraz i w takich artykuach, które si niemi czciowo lub

przygodnie tylko zajmuj, gdzie zatem usunicie odnonego
ustpu nie byoby nawet wymagao pominicia caego arty-

1 Por. str. 231 n.
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kuu. Std, nie Uczc si wcale z czysto wieck organizacy

sdownictwa ormiaskiego we Lwowie, przyznaje za Dat. s-
dowi duchownemu orzecznictwo w sprawach o obraz Maje-

statu i zranienie przez zwierz (art. 14, 33); std, mówic
okolicznociowo o skadzie sdu ormiaskiego, stwierdza za

swym wzorem, wbrew rzeczywistoci, i wchodz do wieccy

i duchowni (art. 55). Std. wbrow zasadom, przyjtym podów-

czas w Polsce, i ceny towarów ustanawiaj bd wadze miej-

skie, bd wojewoda, orzeka, zgodnie z Dat., i prawo usta-

nawiania cen jest atrybucy króla (art. 104); tak samo za-

trzymuje artyku o zwolnieniu nowoeców od wojny, w sto-

sunkach polskich niepraktyczny (art. 69). Std przejmuje cay

szereg artykuów o stosunkach wiejskich, przepisy o zakada-

niu wsi, de fluviis in villis currentibus i inne postanowienia

o osadach wiejskich (art. 85, 87, 98 i in.), jakkolwiek prakty-

czne znaczenie mogy tu mie przedewszystkiem artykuy, do-

tyczce stosunków miejskich i przedmiejskich; nawet zgoa

bezprzedmiotowy artyku o rozbiciu okrtu, dla tego. e za-

warty by w owym kompleksie, zosta tu pomieszczony (art.

86). Std zaczerpnity z kompleksu cay szereg artykuów

o niewolnictwie i niewolnikach, w cisera, wschodniem tego

wyrazu znaczeniu (art. 15—18, 24. 27, moe te 30, 92, 93),

mimo e instytucya ta nie bya na miejscu uznawan. Std,

mimo dnoci do nadania zwodowi swemu charakteru prawa

wieckiego, wielokrotne, z Macierzy zaczerpnite przepisy o po-

kucie (art. 19, 21, 24, 25, 33, 66, 75, 76, 79); w jednym wy-

padku nawet w^yrane zastrzeenie, e wystpny karany ma
by nie tylko przez sd (wiecki), ale take (pokut) przez

duchownych (art. 65). Okaza si tu autor nielepszym od wielu

innych kompilatorów redniowiecznych, którzy przerabiajc

zwody dawniejsze, niejednokrotnie zachowywali przepisy prze-

starzae lub zgoa ju niezastosowalnie; wyszy od nich prze-

cie w tem, e opar si na pewnej, z góry ustalonej zasadzie

formalnej, która mu kazaa spoytkowa cay materya obra-

nego za podstaw kompleksu. Tre niektórych ustpów, od-
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biegajcych zbyt jaskrawo od istniejcych urzdze w Pol-

sce, czasem odpowiednio zmieniai i do nich dostosowywa,

n. p. w sprawcach dotyczcych ukadu spoecznego (art. 1, 11,

14, 33, 104), albo co do systemu monetarnego (art. 48, 50) ^;

na ogól nie zmieniaj one jednak ogólnego charakteru sprawy.

W wietle tych spostrzee okazuje si, e jeli w dziale gó-

wnym czci drugiej nie spotykamy pewnej iloci artykuów

kompleksu Dat. II. 2—130 zwodu pierwotnego, to najsnadniej

wytómaczy to zjawisko ich brakiem w samej Macierzy i w^ow-

skiej ^; gdyby bowiem byy si tam znalazy, naleaoby ocze-

kiwa take przejcia ich w statucie, choby dotyczyy nawet

stosunków nieistniejcych, lub norm w praktyce niezastosowal-

nych, jak si to stao z caym szeregiem innych artykuów, zawar-

tych w Macierzy w obrbie uwzgldnionego kompleksu. Std
wypywa take, i wywody, które pominicie niektórych bra-

kujcych postanowie Dat. A tómaczy chciay wzgldem na

ich tre przestarza czy niepraktyczn, nie s zasadne^.

Zgoa inne stanowisko zaj redaktor wobec caej reszty

materyau, która poza kompleksem Dat. II. 2— 130 miecia
si w kodeksie macierzystym, t. j. wobec pozostaych artyku-

ów Dat. (intr., I. i II. 1), tudzie caej SR. Materya ten jako
cao zosta wykluczony ze St. O.; tylko pewne wyimki,

zgrupowane cznie z kilku przejtkami z praw zachodnich,

zostay tu uwzgldnione w dziale artykuów przyda t-

k o wy eh (art. 108—124). Pobudk uwzgldnienia bya ka-
dym razem sama tre odnonego przepisu. Kryteryum rze-

czowe, w przeciwiestwie do tego, co stwierdzilimy w dziale

gównym, stosowane byo w odniesieniu do kadego
artykuu z osobna. Dla tego w grupie artykuów przy-

datkowych nie ma ani jednego przepisu, który daby si okre-

li jako przestarzay lub nieuyteczny w stosunkach ówcze-

* Szczegóy por. str. 208 n.

* Por. str. 192 n.

» Por. str. 19i n.
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snych; wszystko, co tu redaktor zestawi, przedostao si do

jego pracy dla tego, e w istocie miao znaczenie praktyczne.

Tylko nie naley wysnuwa std wniosku, jakoby uwzgldni

lub uwzgldni mia zamiar wszystko, co na ogó nada
si mogo do uycia praktycznego; nie naley zatem

odwraca kwestyi, stawiajc twierdzenie, jakoby pomin
tylko to, co dla ówczesnej praktyki sdu ormia-
skiego byo ju zgoa bezuyteczne. Owszem, pomi-

n niejedno, co, czy to w ksztacie niezmienionym, czy po od-

powiedniem przetworzeniu norm prawnych, byoby mogo zna-

le take stosowne miejsce w nowej redakcyi praw ormia-

skich. Dla tego nie mamy tu uwzgldnionych v/szystkich

przepisów z Dat. intr., dla tego pominite s niektóre artykuy

treci wieckiej z Dat. P; nie mówic ju o SR., której przepisy

przeszy do St. O. w stosunkowo nieznacznej tylko iloci, cho
matery w niej zawaty nadawa si w najszerszej mierze do

zuytkowania. Redaktor zaj tu stanowisko eklektyka: wybie-

ra tylko to, co mu si wydao szczególnie godnem uwzgl-

dnienia; przyczem, jak si zdaje, nie sformuowa sobie jakiej

cisej zasady, wedug której wybór zostaby przeprowadzony

konsekwentnie.

Dwa odmienne kryterya, zastosowane przy zoeniu nowej

redakcyi, w odniesieniu do dziau gównego i grupy artykuów

przydatkowych, spowodoway, e mimo widoczn dno do

stworzenia zwodu, któryby odpowiada nowym, zmienionym

stosunkom ycia prawnego, pozostay w nim przecie
jeszcze (w dziale gównym) pewne skadniki, zaczer-

pnite z kodeksu macierzystego, które byy ju
tylko niepotrzebnem jego obcieniem, rzecz
bezuyteczn bez wartoci praktycznej.

Artykuy przejte zuytkowuje autor w tym sposobie, e
w odnonych miejscach swej pracy omawia ten sam stosunek

prawny, t same instytucy czy zasad prawn, któr okre-

* O szczegóach por. str. 28. 29.
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lio jego ródo, i to tak, e zachowuje je bez zmiany, albo,

co czstsza, szczegóy rzeczowe przepisów poddaje mniej lub

wicej gruntownym przeksztaceniom. Bardzo tylko wyjtkowo
zdarza si, e odstpuje od waciwego przedmiotu, omówio-

nego w przejtku, i nawizujc tylko zewntrznie do pewnej

okolicznociowej w nim wzmianki, rozwija przepis, jak gdyby

zupenie ^^-amoistny, dotyczcy innego stosunku prawnego. Wy-
padków takich, w których przejtek sta si tylko pobudk
do sformuowania przepisu w zasadzie nowego, naliczylimy

cztery (art. 84, 90. 101. 103)^; nie mona zreszt przesdza,

czy niektóre z nich nie byy ju odpowiednio przetworzone

w Macierzy, skd je przej gotowe lub w postaci bardziej

zblionej St. O.

Co do opracowania zuytkowanego materyau, wysuwaa
si niewtpliwie na przedniejsze miejsce kwesty a formy,

zewntrznej szaty przepisów. Stylizacya artykuów,

jak je podaje Dat., bya w przewanej czci ociaa i roz-

wleka. Gosz, skadajc swój zwód, zmierza nie tylko do tego,

eby poda same normy prawne, ale zarazem bardzo czsto,

aeby je uzasadni i udowodni. Za punkt wyjcia wywodów
obiera niejednokrotnie prawo mojeszowe lub kanony ko-

cioa armeskiego, aeby potem przez stosown interpretacy

gruntownie je zmieni, albo nawet w ich miejsce postawi za-

sad wprost przeciwn. Do celu tego dochodzi przez obszerne

i Tu i wszdzie dalej odwoujemy si w tych zestawieniach przede-

wszystkiem do wywodu porównawczego w rozdz. III. tej pracy (str. 49 n.)

Dla cisoci przypominamy, i w zestawieniach tych, nie mogc uwzgl-

dni zwodu macierzystego, porównywalimy St. O. w przewanej czci
ze zwodem pierwotnym Dat. (A). Porównanie to mogo da zatem gdzie-

niegdzie wynik niedokadny, jeeli w Macierzy znajdowao si przekszta-

cenie tekstu, zawartego w zwodzie A. O tyle take i wnioski niniejsze,

na porównaniu tem oparte, mog by niedokadne; poniewa jednak opie-

ramy si tu na materyale na ogó obfitym, przeto, gdyby nawet jeden

lub drugi szczegó nie by cile zasadny, ogólny wynik przyj bdzie

mona jako usprawiedliwiony. Gdzie si to zreszt da, zaznaczymy istnie-

nie moliwych zbocze.
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wywody, mieszczce w sobie argumenty najrónorodniejszej

treci: pogldy i przekonania osobiste, przykady historyczne,

-dowody prawnicze, wzgldy treci religijnej, pobudki etyczne,

czasem nawet pewne konstrukcye filozoficzne czy mistyczne;

w lad za tem nie zawsze te formuowa cise przepisy pra-

wne, jeno udziela rad i wskazówek, jak naley postpowa.
Artykuy jego ksigi przedstawiaj si w wielu miejscach jakby

obszerne traktaty i komentarze, zakrywajce przestronn, ga-

datliw form waciwe jdro prawne ^ Niedogodno takiej

formy odczuto ju rycho w Armenii samej: dowodem tego

póniejsze zwody Dat., które j w pewnych artykuach nieco

skracaj-. Nie mona wtpi, e takie skrócenia przeprowa-

dzone byy czciowo take i w Macierzy lwowskiej, bo i ona

naley do zwodów póniejszych; o ile jednak sdzi mona
z tekstu zwodów dochowanych, nie sigay one zbyt daleko.

W przewanej mierze utrzymaa si tu chyba rozwleko
i nieprzejrzysto redakcyi oryginalnej. W praktycznem uy-
ciu kodeks taki przedstawia tedy wielkie niedogodnoci. Usu-

nicie ich, wydobycie waciwej treci prawnej z powoki ar-

gumentów i wywodów, stawao si rzecz bardzo podan;
i zapewne nie oddahmy si od prawdy, przyjmujc, i myl
zreformowania zwodu pod tym wzgldem zawaya równie

powanie na szali postanowie, kiedy podjto zamiar nowej jego

redakcyi. Do tego uproszczenia formy zda te najwidoczniej

redaktor czci drugiej, jak zreszt ju take jego porzednik,

autor wycigu z r. ok. 1434. Usuwa on w caoci, albo ciga
w krótkie zdania obszerne ustpy dowodowe Dat, opuszcza

do czsto przepisy prawa mojeszowego lub kanonów arme-
skich, które suyy Goszowi za punkt wyjcia w argumenta-

cyi, i uwzgldnia same tylko norm prawn, najczciej prze-

ksztacon lub przeciwn, jak Gosz stawia w ich miejsce;

pomija jego wywody historyczne lub fikcye mistyczne (n. p.

1 Por. str. 205.

» Por. str. 163.

Stadya nad hist. prawa polskia^o IV.
'
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art. 83). Prawda, e nie dzieje si to bez wyjtków. Zaleno
jego od róda, na którem si opiera, przebija si i pod tyra

wzgldem w niektórych miejscach. Jeszcze tu i ówdzie, zwa-
szcza w pocztkowej czci swej pracy, przeciwstawi sobie

stare i nowe prawo (Mojeszowe i Goszowe), mimo, e oba

zawieraj czsto przepisy niezgodne, albo wprost sprzeczne

(art. 16, 19, 21, 22, 25, 40, 59, 60, 91); jeszcze gdzieniegdzie

siga do przykadów historycznych (art. 73, 117); jeszcze cza-

sem przytoczy argumenty etyczno- religijnej treci, n. p. paupe-

res enim Deus diligit (art. 69). ne (servi) suspiria emitterent

ad Deum et ex eo seueretur peccatum (art. 72), Dei praece-

pto misericordia est habenda erga viduas (art. 73) i t. p. Ale

na ogó przetworzenie zewntrznej formy jest najgruntowniej-

sze: w miejsce rozwlekych, rozumujcych traktatów, mamy
krótkie, treciwe i zwile styhzowane artykuy, z zerodko-

wan przewanie matery cile prawnicz, ujte bezporednio,

lub przez powoanie » obowizujcego prawa« ^ w ksztat na-

kazów ustawowych. Redaktor, zaprawiony widocznie na wzo-

rach zachodnich, posiad w szerokiej mierze wspóczesn za-

chodni technik kodyfikacyjn, która, lubo doskona nie jest,

staa bez porównania wyej od techniki stosowanej na Wscho-

dzie, tego zwaszcza pokroju, jakiej uywa Gosz w swoim

zwodzie.

W parze z tern uproszczeniem formy idzie te upro-

szczenie treci przepisów prawnych. W Dat. jest

szereg artykuów, podajcych pewn zasad ogóln, do któ-

rych (zwykle pod koniec) przydaje si pewne zastrzeenie szcze-

góowe lub wyjtki; czsto w takich wy; sadkach St. O. poprze-

staje na przejciu samej zasady, z pominiciem dodatków spe-

cyahzujcych (art. 8, 11, 18, 30, 31, 41, 51, 56, 95). Zawie

nieraz konstrukcye prawne swego róda ujmuje w przepis

bardziej prosty i zrozumiay (n. p. art. 34, 87). Bardzo widu-

czn jest zwaszcza dno, aeby rozwinit na szerokie

1 Por. str. 184 n.
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rozmiary kazuistyk Dat., a czciowo i SR., zastpi
przepisami ogólniejszej treci, pod które dayby si
podcign rozmaite, z osobna tame rozstrzygane wypadki
szczegóowe (art. 20, 42, 48, 50, 60. 96, 98, 99, 100. 106,

114, 117, 124). Nie przeszkadza to, e czasem reforma statutu

jest tyiko czciowa, t. j. kazuistyka w czci tylko przez

ogólny przepis zastpiona, ale w czci take zachowana (n.

p. art. 105); gdzieniegdzie reformy nie ma adnej, zatem ka-

zuistyczne zestawienie przejte w caoci (n. p. art. 97, 102);

zdarzy si te wyjtkowo wypadek, e ogólny przepis Dat. zo-

staje rozszczepiony w zestawienie bardziej kazuistyczne (art.

39). W zwizku z t, na ogó przecie widoczn dnoci do

bardziej zasadniczego ujcia omawianych kwestyj prawnych,

stoj te takie przemiany, gdzie pewien przepis róda, odno-

szcy si do jednego tyiko wypadku szczegóowego, przez sto-

sowne przeksztacenie zmieniony zostaje w zasad
ogóln (art. 20, 64, 92—94).

Kwestya cisoci prawniczej zawartych tu przepi-

sów jest w przewanej czci kwesty takieje cisoci w sa-

mem ródle, z którego przejte zostay odnone postanowie-

nia. I nie mona powiedzie, eby autor przeprowadzi na tem

polu jak zasadnicz, wszechstronn reform. W statucie, jak

i w Dat. lub SR., nieraz trafiaj si luki czy niedomówienia,

nieraz brak wyczerpujcej dokadnoci w okreleniu poj pra-

wnych i cisego ich odgraniczenia od siebie, nieraz brakuje od-

powiedniej sankcyi podanych przepisów; nie brak nawet wy-

padków, w których midzy czciami tego samego artykuu,

albo pomidzy kilku artykuami, zachodz sprzecznoci. Zda-

rza si nawet wyjtkowo, e statut w okreleniu stosunku

prawnego jest mniej cisy ni jego ródo, n. p. kiedy wspól-

nie z Dat. rozrónia rozmaite rodzaje mobójstwa, ale nie

okrela za nim, jakie kade z nich pociga za sob nastp-

stwa (art. 97), albo, kiedy w miejsce sankcyi prawnej, zawar-

tej w Dat., wstawia prosty tylko przepis etyczny (art. 72).

Przecie jednak dno do cilejszego sformuowania rzeczy

31*
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anieli je zawierao ródo, ujawnia si w niejednem miejscu

statutu, n. p. kiedy w miejsce dowolnego, od umowy stron

zalenego terminu wykonania prawa bliszoci, wstawia cisy

czasokres roczny (art. 88). albo kiedy w miejsce ogólnikowego

przepisu, i rzemielnik sprzeniewierzajcy oddany mu materya

ukarany ma by » wedle prawa «, postanawia, i zwróci go

ma w czwórnasób (art. 105). Tem bardziej zastanawia pokana

ilo ogólnikowych, nic nie mówicych zarzdze, rozrzuconych

w rónych artykuach, czasem nawet w miejsce cilejszych

o wiele postanowie samego Dat., jak: (iudicium) decernet,

quod iustitia suadebit (art. 12). quos casus ...iudiciale offi-

cium . . . diligenter attendet. pensitabit et discutiet (art. 39), offi-

cii iuris interest talia providenter indagari . . . iuxta proposita et

responsa partium (art. 44), tunc iuxta ualitatem negotii ... iu-

dicium sententiabit (art. 45), debet conscius esse sui facti et

conscientiae (art. 80), hunc casum iudicium secundum iustitiara

decernet (art. 102). Moe przy dokonywaniu tych zmian przy-

wiecaa tu redaktorowi myl. e pewne wypadki nie nadaj

si do ujcia w ramy cisego przepisu prawnego, i e naley

tu sdowi przyzna stosowny zakres wadzy dyskrecyonalnej.

Zdarzyo si autorowi kilkakrotnie, e niedostatecznie wy-

rozumia przepis swojego róda, albo te zrozumia go myl-

nie, n. p. w art. 6 o wysokoci gowszczyzny zabitego chopca,

albo w art. 12. w którym wzmianka o podwadnoci wobec

sdu wyszych panów zmieniona zostaa na ustp o popenie-

niu grzechu wobec Boga, Pana najwyszego. Z tego rodzaju

nieporozumie wypyno kilk postanowie, wprost prze-

ciwnych przepisom jego róda: tak co do sprawy odszkodo-

wania za zabite mae zwierz (art. 31), albo co do sposobu

wykupna przedanego domu (art. 46). Szczegó ten zasuguje na

osobne zaznaczenie: wiadczy bowiem, e prócz zmian zamie-

rzonych, przedostay si do statutu take niektóre zmiany przy-

padkowe.

Na ogó, praca ta, porównana z swojemi ródami podsta-

wowemi, pena jest zmian i przeksztace rzecz o-
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wy eh. Prócz tych. które omówilimy co dopiero, a które s
wynikiem przystosowanej tu metody kompilacyjnej, jest po-

nadto przewaiKi liczba innych, przeprowadzonych z tyra z góry

powzitym zamiarem, aeby zreformowa odpowiednio odnone

zasady, stosunki i instytucye prawne, jakie byy ustalone w da-

wniejszym zwodzie prawa ormiaskiego. Te zmiany nie poru-

szaj si tylko na powierzchni rzeczy; sigaj nieraz bardzo

gboko. W stosunku do norm przejtych s nie tylko ich roz-

winiciem lub rozszerzeniem, nie tylko uzupenieniem luk czy

braków; s bardzo czsto zasadniczem ich przeksztaceniem,

a czasem nawet wprost odwróceniem (por. n. p. prócz art. 31

i 46, nadto 64 i 108). Mao który artyku kodeksu macierzy-

stego przedosta si do statutu bez istotnych zmian rzeczowych;

przewana ich cz ulega przetworzeniu mniej lub wicej

gruntownemu. Co do niektórych, przewanie zreszt podrz-

dniejszych, mog zachodzi wtpliwoci, czy s dzieem re-

daktora, czy te moe przeprowadzone byy ju w Macierzy ^

Wszystkie inne, najliczniejsze, s niewtpliwie reform, doko-

nan w samym dopiero statucie. Ich cyfra, a zarazem ich tre
i jako, s probierzem odczutej w ówczesnem yciu Ormian

lwowskich potrzeby przeksztacenia obowizujcego prawa, a za-

razem wiadectwem rozwinitej na szerokie rozmiary pracy

twórczej czy przetwórczej redaktora.

W szeregu tych zmian, o ile chodzi o formaln ich

podstaw, niewtpliwie pewna ilo wypyna z wasnego

natchnienia redaktora. Przewana ich cz opara si jednak

na gotowych wzorach prawa zachodniego, pol-

skiego i niemieckiego. Sposób, w jaki pomniki tych praw

zostay tu zuytkowane, róni si w pewnym wzgldzie od

sposobu, w jaki redaktor postpowa z przejtkami z kodeksu

macierzystego. W przeciwiestwie do nich przepisy prawa za-

chodniego s tu wyjtkowo tylko, w trzech wypadkach, pod-

staw osobnych artykuów, oczywicie dopiero w grupie przy-

* Por. Btr. 203 n.
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datkowej (art. 115, 118, 122), a i wtedy, z jedynym wyjtkiem

art. 118, w wikszej od razu iloci zespolone ze sob. Wsz-
dzie indziej s one uwzgldnione w takich artykuach, których

podstaw byJy przejtki z Macierzy, w tym wanie celu, eby
je odpowiednio przetworzy czy uzupeni. W tym ksztacie

wsikny one nie tylko ju w grup artykuów przydatkowych,

ale w szerokiej mierze take w dzia gówny statutu. Trzeba

przytem pooy nacisk na okrelenie: wsikny. Odmiennie

od tego, co si nieraz dziao w redniowiecznych kompilacyach

prawniczych, nie poczono ich z przepisami artykuów pod-

stawowych czysto tylko zewntrznie, mechanicznie, przez wierne

zestawienie jednego tekstu obok drugiego, bez uzgodnienia mo-

liwych rozbienoci, bez cisego zespolenia na wewntrz. Wy-

jtkowo te tylko przedosta si ten lub ów ustp w mniej

lub wicej wiernym przejtku stylistycznym (art. 20, 58). Zre-

szt chodzio tu redaktorowi o samo tylko wprowadzenie pe-

wnej myli czy zasady, zaczerpnitej z praw zachodnich, przy-

czem ubiera je nie tylko w now szat zewntrzn, ale -
czy spoicie i wewntrznie z zasadami prawa macierz ys' ego.

Przeróbka jest w przewanej czci na wskro
organiczn; pierwiastki poczonych praw zespalaj si ze

sob integralnie. Std w statucie naszym cay szereg instytucyj

i zasad wybitnie zachodniego charakteru, obcych rodzimemu

prawu armeskiemu 1, które przecie od innych, zachowanych

zasad rodzimych nie odbijaj jako prosta zewntrzna nalecia-

o, nie ra jako wyjtkowa anomalia, owszem icz si

z niemi w pen, zrozumia i naturaln cao. I w tem tkwi

osobliwa warto statutu nie tylko jako kodeksu prawnego,

ale take jako pomnika literatury prawniczej: jako dziea, które

ze wzgldu na zuytkowane róda w zaoeniu miao by tylko

kompilacy, naprawd za w szerokiej mierze przybrao
cechy pracy samoistnej, oryginalnej.

I tak w licznym szeregu zwodów armeskiego prawa, z ro-

1 Por. str. 214 n.
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diny Datastanagirku, Statut ormiaski lwowski staje jako

pomnik o charakterze z wielu wzgldów wyjtkowym. Co do

zawartoci materyaJu przedstawia si on. jedyny, jako tors ko-

deksu pierwotnego; wszystkie inne. jakie s, zuytkoway ów

kodeks w caoci. Pierwiastki prawne, jakie si zoyy na jego

tre, s równie czciowo inne; sposób ich zestawienia i po-

czenia odmienny. Póniejsze zwody samego Datastanagirku,

które s waciwie nowemi jego redakcyami (zwaszcza C—F),

zmieniaj nieraz ukad i tre zwodu pierwotnego, opieraj si

jednek przytera na zasadach prawa armeskiego, tego samego,

które stanowio gówny skadnik pracy Gosza. Nawet najdalej

idca przeróbka, jakiej dokonano na gruncie armeskim, Ko-

deks Sempada, przetwarza zwód pierwotny gównie zasadami

prawa rodzimego, bd to celem uzupenienia luk, jakie po-

siada, bd dostosowania go do póniejszego rozwoju tego

prawa, bd wreszcie usunicia niektórych elementów obcych,

jakie do w chwili zoenia weszy. W jednym tylko Kodeksie

Wachtanga, podobnie jak w naszym Statucie, przepisy Datasta-

nagirku weszy w styczno z obcymi sobie elementami pra-

wnymi; ale i tutaj elementy owe byy pochodzenia wschodniego,

a poczenie ich z Datastanagirkiem czysto zewntrzne, w ze-

stawionych obok siebie po kolei szeregach artykuów, w miar

jak je czerpano z rozmaitych róde. W statucie lwowskim

przejtki obce cz si organicznie z materyaem podstawo-

wym, a pochodzenie ich jest zachodnie. Tak powsta jeden

z najosobliwszych ze wzgldu na pierwiastki skadowe kode-

ksów prawnych: obok zasad prawa armeskiego, wieckiego

i kocielnego, obok zuytkowanych w szerokiej mierze przepi-

sów prawa mojeszowego, a czciowo take islamickiego, jakie

si zawieray ju w samym Datastanagirku. obok norm prawa

wschodnio- rzymskiego, przejtych z poczonej z Datastanagir-

kiem Ksigi syryjsko- rzymskiej, stany w równym rzdzie, jako

róda statutu, prawa zachodnie, polskie i niemieckie. Dwa wiaty,

dwie odrbne cywilizacye zetkny si w tym pomniku; i nie-



280 O. Balzer. [468]

maJ jego zasug, e te rónorodne skadniki potrafi zespoli

w zgodn, organiczn cao.
To te Statut ormiaski jest zjawiskiem uwagi godnem nie

tylko sam przez si, jako pomnik prawa, ale zarazem jako fakt

dziejowy i dokument historyczny. Jest on wiadectwem pocz-

tego ju wówczas procesu asymilacyjnego, jakiemu pod oddzia-

ywaniem otaczajcego rodowiska uleg ywio ormiaski; jest

sam potn dwigni, która przez kilkuwiekowe póniej stoso-

wanie przepisów statutowych w sdach ormiaskich, proces ten

popara i przyspieszya; jest jakby zapowiedzi przyszego,

zupenego wsiknicia ywiou ormiaskiego w organizm na-

rodowy, którego sta si póniej krwi z krwi i koci z koci

i sokiem naprawd ywotnym.

VII.

Rozdzia Statutu ormiaskiego na czci skadowe.

Stosownie do wywodów poprzednich podajemy na tem miej-

scu, w formie zestawienia tablicowego, rozdzia St. O. na jego

czci skadowe, z przytoczeniem róde, na których si opary

poszczególne jego artykuy, oraz cytatów tych publikacyj, gdzie

owe róda drukiem ogoszono. O ile chodzi o materya, za-

warty w Datastanagirku, ostrzegamy, e ródem podstawo-

wem St. O. jest Macierz lwowska, z waciwym sobie tekstem

i ukadem, który w niejednym szczególe róni si od tekstu

i ukadu pierwotnego zwodu (A) tego zabytku; poniewa je-

dnak nie posiadamy zachowanego tekstu Macierzy, przeto w ze-

stawieniu poniszem powoalimy poszczególne artykuy wedug
konwencyonalnych sygnatur zwodu pierwotnego (rozdzia na

intr. i dwie ksigi, liczbowanie artykuów w obrbie poszcze-

gólnych ksig, i to w porzdku zwodu A), zaznaczajc, gdzie

to byo moliwe, do którego z dochowanych dzi zwodów Dat.

odnone artykuy St. O. s najbardziej zblione.
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Sam rozdziai statutu przeprowadzony zostai odpowiednio

do wywodów pracy niniejszej, na dwie czci. Z pomidzy nich.cz pierwsza, zoona ok. r. 1434, obejmuje dziesi

pierwszych, w oryginalnym tekcie nieliczbowanych artykuów,

stanowicych wycig ze zwodu macierzystego, t. j. zarówno

z Dat. intr., I. i II., iako te SR., uzupeniony wielokrotnie po-

stanowieniami, zaczerpnitemi z ustaw polskich. Cz druga,

w oryginalnym tekcie liczbowana (art. 1—124) przedstawia

redakcy poprawn, zoon r. 1462—1464, i rozpada

si na dzia gówny (art. 1— 107), oparty na kompleksie

artykuów Dat. II. 2— 130, oraz na grup artykuów przy-

datkowych (art. 108—124), stanowicych wycig z pozo-

staych czci zwodu macierzystego, a czciowo take z po-

mników prawa polskiego i niemieckiego.

Dodajemy objanienie skróce, uytych w poniszej

tablicy

:

1. W grupie róde oznaczaj:

D. = Datastanagirk Mechitara Gosza z r. ok. 1184;

IM. = lus municipale (Weiclibiidrecht);

KW. = Statuty Kazimierza W.;

PP. = Praktyka prawna miejscowa;

SR. = Ksiga prawna syryjsko-rzyraska, wersy i armeskiej;

W. = Statut warcki z r. 1420/3;

ZS. — Zwierciado saskie.

Cyfry rzymskie oznaczaj cz (ksig) danego róda,
cyfry arabskie, artyku. Cytaty, ujte w nawias, oznaczaj, i
odnony artyku róda nie jest bezporedni podstaw prze-

pisu, zawartego w St. O., jeno albo pobudk do sformuowa-

nia przepisu samoistnego, albo te tylko porednio, drog ana-

logii, zuytkowany zosta w St. O.

2. W grupie zwodów Datastanagirku oznaczaj:

A= zwód zawarty w rpisie Eczm. 492;

B= zwód zawarty w rpisie Eczm. 490;
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C = zwód zawarty w rpisie Eczm. 749;

D = zwód zawarty w rpisie Wen. 1237;

F = zwód zawarty w rpisie Eczm. 488;

G = Macierz gruzisk, zuytkowan w Kod. Wachtanga-

3. W grupie wydawnictw oznaczaj:

BS. = Bruns i Saciau. Syrisch-romisches Rechtsbuch

a d. V. Jahrhundert, Lipsk 1880;

Dan. = Daniels. Das sachsische Weichbildrecht (w tego:

Rechtsdenkmaler des deutschen Mittealters), Berlin 1857;

HI. = Hel cel, Starodawne prawa polskiego pomniki 1, Kra-

ków 1856;

Hm. = Homeyer, Des Sachsenspiegels erster Theil, Ber-

lin 1861;

Hx. = Hax thausen, Transkaukasia I

—

II, Lipsk 1856;

K. = Karst, Armenisches Rechtsbuch 1— II. Strasburg

1905.

Cyfry rzymskie oznaczaj tomy. cyfry arabskie stronice.

4. Z innych skróce oznaczaj:

odm. = zmiany rzeczowe przeprowadzone w St. O. w sto-

sunku do jego róda podstawowego;

zg. = zgodno St. O. w stosunku do jego róda podsta-

wowego.

Nastpuje sama tablica p o r ó v,- n a w c z a

:
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